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ΙΝΤΚΟΡΌΘΤΙΟΝ 
ΑΕ ΓΟΡΈΕ. 

ἙΟΠΑΡΙΤΒΕ 1. 

ΡΒΕΜΙΕΕΑΒ5 ΤΆΑΥΑΙΧ ΡῬῈ5. ΒΒ ΕΘΞϑ. 

Βὸρ]διηθπέ ἀδ ἃ γέοϊδῖ!οη ἀ65 Ῥηδιϊιέηέαϑ8. --- ΤΠ ἘΧΘΙΏρ] αἶγα δἰ μόπιθη. 
-- Ριβιβιγαῖθ, ΗΊρράγαᾳιιθ, Ουπέϊῃαβ. --- γυϊραῖθ ρυἸμηϊνο, --- Π685- 
ΟΥΙρεοπ 465. ῬΥΘΙΠΏ]Θ 5. ΤΠ 5ΟΓ5. ΘΟΙΏρΙδἴβ. ---- ΑΡΟΪοΟρΊα 46 Ογπέ- 
{Ππ15. --- ἘΠ ΠΟΠ5 465 ν1}]65. --- Τ᾿ 7ἰίαα εἰς ᾽ Ηδίίοοη. -- 1,65 ἀρχαῖαι. 
- [,65 κατ᾽ ἄνδρα. --- ὨΙογίῃοβα αἀ᾽ Αἰ ΠΔοῆ5. --- Πιουίμοβο ἀ᾽Α- 
ΥἸβδίοίϊβ. ---- 1,68 ἀϊδβϑοέναβίεβ εἱ ἰὰ αἰδϑοὸνθ. --- Ἠοιμηὸγα οἵ [65 ρι6- 
165. ΡὨΠΟΒΟΡ 65. --- 1,65 δἰ] ρουιϑβίθϑ. ---- 1,65 β] ΟβορυΡ65. -- ἃ 
ΟΥἸΠΖαΘ ἀς Ρ]δίοη. ---- ῥγοίέηιθε ἠοπιόγίψιιος α᾽ ΑΥϊβίοίϊθ. --- 1,65 
ἐνστατιχοί οἱ [65 λυτιχοί. ---- ΖΟΙ]6. 

Ι, Ἠϊβίοιτο 465 ΟΥἹρΊμ65 46 1᾿ }ἐαεἰδ Ἀρραγιιθηΐ ἂὰ ἀοπηδιηθ 46 

᾿ϊπἀποιοη οἱ ἀ6 ὰ οοπηθοίυγα. 1, μιβίοιτο ἀθ 1ὰ γα ϑΠ. 1 55100 465 

ΡΟ πι65 ΠΟΙ ΤΊ 1165 ρεπάδηϊ 165 Ἰοηρ5. 5816 0165 Ζ01 ργέοέάοόγΓρηϊ 

"έροααβ 46 ϑοίοῃ οἱ ἀβ Ριβιϑιγαΐβ π6 γσεροββ 61]6- τηδπηθ 486 5ᾺΓ 

ἀ65 ργοβραθηἐ5 οἱ 465 ργέβοιηρῃοηβ. Οη ἰγοῦνεγα, ἀ8Π8 ΠῸ5 4Ρ- 

μοπαάϊοο5, ἀθ5 τόβιιπηόβ οὰ 4165 δχίγαι[5 ἰοχία6]5 46 Ἰουϑ 65 Ουυγὰ- 

565 πηρογίαμπί5 οὐ δοῃΐ ἀἰβοιι685 [65 {ΘΒ 5. ΤΟ ]αῦν 5. οἵ ΔῸΧ 

ΟΓΙΡΊΠ65 οἷ ἃ ἰὰ ΓΓΔΏΒΙΩΙ55100 ΡΓΘΠΙὸΓΘ. ΝΟῸΒ ἈΥΟΠΒ Πιόπη6 [ηϊέό- 

ϑταἸθιηθηῦ τορτοάι ἰὰ ἀἸββουίϊδιίοη ἐς Ν. ΠΟ ΕΘ 80} 06 

406 οεἴ ἐπηπθηΐ ΟΥἸΠΔῸ6 ἀΡΡ6116 ἑα ρέμ5 αγιοίοηπθ γόααοίϊονι. 1] 

6 5 ἈΡΊΓΆ 10] {π6 465 ἴαι15 οοπϑίαϊ 5. ἀ᾽ττη6 [ἄφομ ΓΘ ΠΠ486, 

Νοῖι5 ΡΓΘΠΟΠΒ ἰ᾿ ΠΙβίοιγα ἀτι ἰθχίς 46 1] ααί6 ἀὰ τηοπιθηΐ ργόοἰ8 

Οὐ ΘΟΙΠΠΊΘΠΟΘΗϊ 665 [α1ἴ5, Οὐ ἀρραγαὶ θηῇπ ἰὰ σον τ 6, 

Τ,6 τὸρ]θπηθηῦ ἀθ5 Ραμαι ἢ ἐπόθ5 ᾿πηροβα! ἃιχ τ ρδοάθα πομπιό- 

᾿ οὔατττ.:} 



τ ΙΝΤΆΟΌΠΟΤΙΟΝ Α Χ᾽ἾἼΜΙΑΌΕ. 

τ α65. ΠΟ] ραϊίοι δ βαῖντο ἀδη5. [θιγ5. Γόο ΠΟ η5. τ ΟΥῸ 

ἀῤτογαι πὸ. Οἱ τόοϊταϊς ἢ δητίου, ἀπγαμπιὶ ἰὰ ἔδῖο, [1 ]αείο οἱ "ἰ᾽0- 

εἰγοσόθ. 1,65 τπαρβοθθ 5ΒὙ Τοργθμαίθηϊ δυΐαπν 46 [Ο]5. 4} ὀταῖῖ 

μβδβοίῃ ; 115 58 το  αγαΐθηϊ ἃ ρυορουίοη (6 ᾿ΘῸ} ΠΟΙΆΡΓΘ : Π1815 οὰἃ- 

οαπὸ ἐδ5 ἀθὰχ ἐρορόθβ ὀΐαιὶ οπαμιές ἀΐπῃ Ροὰΐ ἃ [᾿ααῖγθ, 585 

ΠΟΥ ΟΓΒΙΟἢ8, 58η5 ἰδοαπηθ5. ΟἹ ἃ]]αἱῖ, ἀ6 βέδμεβ δὴ βόδῃοθ, ἐδ 

τῃαρβοάθ δὰ τπαρβοάθ, ἀθριιβ [6 ῬΓΘΠΊΙΘΙ νθγ8 468 ἴὰ ᾿ε5ί6 1ὰ5- 

{α αὰ ἀθγηῖὶον γθὺ5 ἐὰ ἐαολαί εἰ Ηφοίον", ἀδρϊβ [6 ῬγΘΠΊΪΘΡ ΥῸΓΒ 

ἀς 1 “1556 "ὑός εἰδ5 εἰΐδιια; Ἰα5Ζα᾽ ἂὰ ἀΘΓΠΙΘΙ ΥΘΥ5. 465. 7 δαίϊογι". 

Πλὰπ5. [65 βδοϊθηῃιόβ να]ρα]Γ65, [65 ΓΠαρβΟ 65 οπδηϊαϊθηΐ ἃ ἰθὰν 

σαΐδθ. ΤῸ], 41 νϑμαῖῦ 46 τποηῖγου ῬΠΪὰπὶ ἀπχ ρΙθ 45 ἀ᾿ Α0Π1116, 

πιοηίγαῖῦ Θηϑαϊ6 Ἡθοΐοῦ οἵ Απαγομηδαιθ ργὸβ 46 ἰὰ ροτίς ϑοόο, 

ου Ἠέδ]ὸμπο 5 ἰὰ ἴοαν, οἱ χιόηθ Αρο]]οη ἰαποαηΐ 565 Πὸο65. 

ΤΕ], 41 ἀναῖῖ ομαπιέ {ΠΠ|γ588 Γθρυθηδηΐ ρΟβ565510η 46 88 γογδιιϊό, 

ΟΠδηίαι! οὐ ὰ ποτὶ ἀὰ ομιθη Αγραβ, οὐ 1 ὀνοοδοῃ 465 ΟΠΊΡΓΘΒ, 

οἷ ἰ6 ομὰπιηθηΐ ἀθ Ῥοϊγυριμόμηθ, οὰ ἰοὰῦ ἃυΐϊ6 τηογοθἂὰ ἃ 50} 

ΟΠΟΙΧ. 1,65 γόοι 105, ἀὰχ Ραπαϊμόμόοβ, 56 [α]ϑαιθηΐ ἰου]ΟαΓ5. ἐξ 

ὑποδολῆς, ἐξ ὑπολήψεως : ΡῈ ΒΟ 6550}. Ἱπιπηέα!αῖθ, ΡῈ ΓΕΡΓΙΊΒ6 ἃχὶ 

ΡοΙπΐ ἀ᾽ ἀτγόϊ. 

Π ΗὟ ἃ ἁποῦ ἀοιθ ΡΟΒΒ51Ε16 501 16 56Π58 δχϑοῖ 465 ΘΧρΡ ΒΒ: 0085 

ἐξ ὑποδολῆς, ἐξ ὑπολήψεως. Ε1}165 5 ΘΧΡΙΠΖαθηὶ ἀ᾽61165- τηδηηθ5. Ν 15 

65. ἀαΐθιιγβ 411 ΠΟᾺ15 [65 ΓΟ Ὁ ΠΙθ5θπΐ οπί γουλα 411} Π6 τοϑίαϊ ρὰ8 

ΠΘΠΊ6 σΠ ρΓέϊοχία ἃ οοηίοϑίδιιοη, [1565 δΔοοοιηραρποηΐ [᾿ππθ οἵ 

ΕΠ δαῖτα ἀπ ΘοΟμμθηΐδιτθ. Πα] 485, ἃ οἸπαυ]ὸπηθ ᾿ἰντα 465 

Μέρα ίσιιο5 : ὅπου ὃ πρῶτος ἔληξεν, ἐχεῖθεν ἄρχεσθαι τὸν ἐχόμενον ἢ. γοι]ὰ 

Ρου ἐξ ὑποδολῆς. Ρ]αΐοη, οὐ, 56] οη 4αθ 4 65-η8, ϑηοη ἰδ 50- 

ΟΓΑΌ αι, ἀΔη5 1 Πίρραγγιιο : ἐφεξὴς αὐτὰ (τὰ Ὁμήρου ἔπη) διιέναι ὅ. 

γοιὰ ρου ἐξ ὑπολήψεως. 1,6 τὸρ!] χθηΐ ἐϊα!ῖ ΘΏΘΟΓΡΘ Θἢ νΙΡΈΌΘΙΕΙ 88 

ἴθ ρ5 46 ϑοογαῖθ οἱ 4β Ρ]αΐοῃ. (᾽ δδὶ ἀθ 4001 ἐέπιοῖρη 1 Πρραν- 

46 τηδιηθ, ἃ ἰὰ πὶ 46 ἰὰ βρῇ γαθθ 416 πο νθῆοηβ αἸΠΥΟΠΠΕΡ : 

ὥσπερ νῦν ἔτι οἵδε ποιοῦσιν (οΟμπλπ]6 ἔοηῦ ΘΏΘΟΓΘ δυ)ουΓα Πα] [65 

ΓΑ ΡΒΟ (685). 

41. 1ὰ Ῥοδίος δεῖ Ἰὰ ἀέϊθιξ ἀς ᾿"7ἰἴαάο, 16 Ὡς. ἴμ6 τόιμοίΐρπαρο ἀθ 1᾿μιδίουιθη Ὠίθιι- 
ἢαολιαι οὐ Ποῖον δαὶ δϑὲ ἰὰ ἔῃ, 1, “55 θη ίἐε οιϊάα5. 8586 ἴσοι θχίμρ! δπχοπὶ ἀδπ5. Π10- 

εἶδός εἰἰθιια οἱ 165 1 ἰδαξίοι» δομῦ 1’ ἀόϊαξ οὐ σὸμπο ἀρ Τμαδνῖο, 1, τι, ϑοίοη. 

Ιὰ ἔῃ ἀο 'Οάγοεόο. ὃ, ΟΕ ννο5 ἀθ Ρ]αΐοῃ, Ρ. 228 Β, 



ΡΒΕΜΙΕΒΆΒ ΤΒΑΥΑΌΧ "ῈΡ5 ΟΒΕΟΞΚ. 11 

Τ ϊηϑιε τατοη ἀθ5 Ῥαμπαιϊπμόπέθβ ἀαίο ἀθ ᾿'αη ὅθ6. ϑυϊναπι Πιθὰ- 

οἰ άα5, οδδὶ ϑοίοῃ. {αὶ ἢϊ ἰὰ Ἰοὶ ἃ Ἰδ4α6}16 ὀϊαϊθηὶ ΒΟ π}15 [65 

ὑἡπαρβοάθβ ποιμόριαθβ. ϑιυίναηι Ῥ]αΐοη οὰ ϑίπιοῃ 16 Βοογα 6116, 

[ὰ ἰοὶ π ὰξ ρογιόθ ψα᾿ 8862 Ἰοῃρίθπηρϑ ἃργὸβ ϑοίοῃ, οἱ ο᾽ϑϑί ΠΙρ- 

Ρᾶγααο, ἰ6 Π|5 ἀδ Ριβιδίγαϊθ, 4] ᾿᾿αναῖξ ργοπιαϊριιόθ. 1.ἃ ἰνδαττοη 

ΓΘΟΆΘΙΠΠ6 ρὰν ΠΙΘΌΘΠΙἀἃ5. Βου!γο ψαθ!] ιι65. ἀπ Που]ιό5. Επ ὅθθ6, 

ϑοΙοη π᾿ ὀϊαιτ ροϊπῦ ἐποοσο 46 τοῖον ἃ Αἰμὸπο5; οἵ, ἀσγαηΐ ἰα ροὰ 

ἀ᾽ ἀππόθϑ 4} βαγυόσαϊ ἃ βοὴ σϑῖοιτ, 1] π᾿ θχουοὰ Διο Π 6 ΠΊΔΡῚΒ5- 

ἰραῖαγθ. Νίαιβ ἴὰ 5θ]8 οἤοβθ 401] ποὰβ ἱπῃροτῖθ, ο᾽δβῇ 46, ἀὲδ5 

ἀναπῖὶ ἰὰ ἤῃ ἀπ βιχ! πη διὸο]θ, [65 ΑἸ Πμόπ: 6 Π5 σομ παι βϑαιθηΐ 1᾿7]{ααίε 

Θη ΓΘ, οὔ ΠῸΠ Ρᾶ5 5θι]θιηθηΐ 465 ἰΔμηθθαῦχ 46 1 ]7ἐἑααίο: ο᾽ 6δι 

{ι᾽}}5 ροϑϑδἝααϊθῃηϊ οὰ ρουνδιθηῖΐ ροβϑέαϑν 465 τη ηιιβο 115 ΘΟ Ρ] 65 

ἀὰ ροδιηθ. 1,6 σγὸρ]θυηθηῖ ἀθ δοίοιῃ. οὐ αἀ Ἤϊρραγαψιθ βᾳρροβθ 

Πηόηη6, 66 56Π10]6., 4Ζ}} Υ ἅναϊΐ ἃ Αἰπὸποβ τπ Θχθπιρίαιτα οἵῇ- 

ΟΙ6], 401 Β6ῦυαῖῦ ἃ ἸΓΆΘΟΥ ΔῸχ ΓΠαρβΟ 65 ἰὰ ΠΠΔΡΟ 6 ΟὈ]Πραίοιρα, ἃ 

οοηίγοϊου ἰθὰγ 5 τόοι 1] ΟΠ 5, ἃ ἈΘΘΌΓΟΙ 1 Θχόσαμοη 46 Ϊὰ |Ο]. 

[6 ῬΥΘΙΏΙΘΡ πη ΔΗ ΙΒου Ὁ Θομρ]ο ἀ6 1᾿ Πἰαιίο ταθηομηθ ρᾶΓ [68 

ΔΘΌΓΒ ἈΠΟΙΘΠ5 δϑὲ οἷαι ἀθπί οα αἰζιρθαθ ᾿᾿οχόοα Ποη ἃ ὑπὸ 

Ροημβόα 46 Ῥιβιβίγαϊθ. 1,65 ἀοουμηθηῖβ 4] ΘΟΠΘΘΡ θη 66. ΠΊΔΠ115- 

ΟΥΙΣ βοπὶ ἀπὸ ἐροσαθ θθδαοοὰρ ἴρορ ἐϊοισπόθ ἀὰ 5ϊθο]6 46 Ρι- 

βιϑίγαϊθ ῬΟῸΓΡ ΔΥΟΙΣ ἀπ6 ὈΙΘῊ βόγιθυβα δαϊογιτό, 1,6 ρ] 5 ἃποῖθη οἱ 

1ε Ρἰὰ5 φστᾶγ π᾽ θοῦ σα απ οι εἰξί τθοι61}}} ρὰν (Ἰοέγοῃ ἀδη5 [65 

ἐοο 85, οἱπα οϑηΐβ ΔΠ5 δργὸβ ἰὰ πιοῦΐ ἀθ Ῥιϑβιϑίγαίε᾽. [)65 Δα 65 

Π6 50ηἴΐ οἵι 416 465 τέρέϊςΠΠ0Π5 (6 οοἷ ογ εἰΐΐ, οὰ 46 αἸποθρίδβ ἰ|έ- 

Θ6Π665 τόνόεθβ ρᾶγ 1 Ἰσῃόγϑηοθ ὈΥΖδηίη6. Ἐπ ιβίαι δ 1]1- τόθ Π6 

ΠΟῈ5 ΠΙΟΗΓΓΕ-ἴ-1] ρᾶ5, ἃὰ ἀέθαΐ 46 580η ἐπογῃ8 Πἰνγ6 501 1 7ἐἰαείο, 

Αὐιβίαρααθ οἱ Ζόποάοίθ ὑγαναη απ 50118 165 Οὐ γα 5 46 Ριβιβίγαϊο, 

ΑΥ60 ἰουῖθ 1πΠ6 δοϑἀόπη}16 46 ΟΥΑΙ ΠΔΙΓΊΘΠ8, ἃ 1ὰ Τόσθηβιοη (68 

ὀρορόββ ποῃηέγι 465} [ἃ ἔα πηθαβα βοῇ 0}16 46 Ἀ1Ί50}]} οἱ 46 (γὰ- 

ΘΙ, 41 ἀόβιρῃθ, οοιηπιθ “Ιου Παηΐθ5 46 Ῥιβιβίγαῖϊθ, Ομπο- 

πηϑοῦῖθ ἀ᾽ Αἰπὸπθ5, Ζοργγο ἀ᾽ Ηόγαοϊέθ, Ογρῃόβθ ἀθ (γοίυπε εἱ 

(ὉΠΟΎ ]ὰ5, Π6 πηόγι[8 ἃ ἀιοαπ Πἰγ6 ποίγα ογόδποθ. Π] οϑί ργοιινό 

. 1, ΟἸΙοένομ, δ Ογαίονδ, 111. χχχιν : « χα], 4πᾶπ|ὶ Ρὶδἰβιγα 9 αὶ ῬΥΪΠιι5 
« Ουἱ5 ἀοοίϊον τἰδάοπι 1115 ἐθιηρονῖθιι5, ἀὰς  « Ηοπιδιὶ ΠὈγο5, οομίιθ05 ἀπίθὰ, 56 α15ρ0- 

« ου)5 οἰοφαοπίϊα Εἰ το γ15. ἸΠϑ ΠΟΌΟΣ [550 « 5111586 ἀἰοϊξαν, αὐ πᾶς μὰ θθιμιι5. » 



'ν ΙΝΤΆΟΌΟΌΟΘΤΙΟΝ ἃ ΤΊΒΠΙΑΘΕ. 

αὐὐουγα ἢ 46. οοῖῖθ ΒΟ] 16. ἢ δδὲ ρὰ5. δηταιθ. [6 τοχίο στο 

οδὲ ἐδ Τ᾽ χοιχὸβ, οἱ ἰὸ τοχίθ ἰατίη. ποδὶ σα απο τγαἀαοίοη 48. ΘῈ 

ἰἴοχῖθ σγθο, Ανδηὶ ἀθ πη πιϊοπηοῦ ἰὰ ἰΡΔ ΠῚ Ρδαῖνο ἀὰὺχ {δῖ γ6 

ἀϊουεαηῖθ5, 6 βοΠο Ια ΘΓ βῖ [6 58 5 ΒΟΓΌΆΡΕΪΕ 6616 4] [αϊ- 

581 α᾽ Αὐἰβίαγααθ οἱ ἐθ Ζόποήοιθ [65 ργιπορᾶαχ οΟ] Δ ΡΟΓ θα 

ἀε Ῥιβιβιναιθ. ϑϑα!θαιθηΐ 1] οουγῖσθ ᾿᾿ἈΠΔΟΏΓΟὨΙ5Π16 ΡᾺΡ ἈΠῸ 580- 

Ροβιτίοι αἰ ΠΟπι ἢν Πλ]6 5581] ὈΙΖΆΣΓΟ. 46 1 ΔΠΔΟΏΓΟΠΙ5πη6. [α]- 

πιόπιθ, ΠΠ ἀπ 4ὰ6 ο᾽ ἐϊα!᾽ ας ΑΤΙβίαγαιθ οἵ ἂπ Ζόποάοίθ δαί γῈ5 

4π|ὸ 165. ἀθιιχ οὐ 4165. αἰθχαηάνιηβ. [ἃ ᾿Ιδῖ6 465 Ζαδῖγο ἀϊου- 

{υηϊ65 δῦ σόμπογα! οπηθηῦ Δ Π}156. ΘΟπΊπη6. Δα ΠΘΠΙΙα 6. Να]5 1} Ὑ 

ἃ πῇ ἴα! 481 [ἃ] ὁϊθ ἀρ βοϊαπηθηΐ τοαΐθ να] θὰ : ο᾽δδῦ 486 Ζορυγθ 

αἀ Ἡῤιδοϊόβ, διϊγοπιθηὶ ἀ1 ζοργτα ἰῈ Μαρῃηόβιθη, π᾿ εδῖ ρὰβ ρ] 5 

ὉΠ ΘΟΠΙΘΠΊΡΟΓΑΙη (6 ῬιΙδβιβίγαϊθ, 46 πθ [᾿ὀϊαιθηὶ Ζόποασοίο οἱ 

Ατιβίασααθ. Οἶθβδὲ ἃ ρϑῖπθ ὑπ ΘοΟῃϊθιηρογαῖη α᾽ Ατίϑίοιο ἡ. ἢ ἃ1}-- 

Ιθὰγθ ΟΟπΟΙ 5. οϑὲ ᾿ποοηηι ; οἱ ᾿Ὸη 86 ἀριηδηάθ 416] πηοιιῇ 

ΔΌΓαΙΣ ρὰ ἀόξογπηπον ῬΙβιβίγαῖθ ἃ ἀμ ΠΟΙ 88 οοηῇδηοα ἃ ἀδυχ 

[ἀϑϑαῖτοβ, ἰῈὰ ρβθυάο- Νυϑόθ Οποπιδουιθ, οἱ οοῦ Ογρμόθ «αὶ 

πηθίταιδ αὶ οοιηρῖθ 46 [᾿δλὸάθ 1ῃγαθθ 505 ΠΟΠΊΟΠΥΠλΊα 465 Πγπι- 

Π65 406 π᾿ οἂϊ ροϊπί 588η58 ἀοαΐθ βυπϑαιτημηθηΐ Γθοομηπηδη 65 ἰθ 

ΡΓΟΡΓΘ τηέγιϊθ. 

Τ,6 ῥρίυβ ϑὰν, ἤΠο8 νου !οη85 αἸΓΡΕ 16 ρ] υ.5 5ᾶρ6, οΟἾ6δῖ 46 5᾽6ῃ ἴθῃ]γ 

ΔῸΧ νᾶριι65 ἰθ ΠἼ65 46 Ϊἰὰ ρῇγαϑα 46 ΟἸοόγοῃ : « Ριβιβίγαϊβ ἔαϊ, 

ἀϊ-οη, 16 ῬΓΘΠΊΙΘΡ 401] αἸβροϑα [65 ἰντθ5 4 Ηοιηὸγθ, διιραγανᾶῃὶ 

Ρόϊ6-πιέϊθ, ἀδπη5 ᾿᾿᾽ογάγα πόθ οὰ ποι [65 ἄγοῃβ δυ)οσγα μὰ1ἷ. » 

Βπίθη 62 ρὰτγ ἐΐργ 65 (ΠΡΤΟ5) ο6 416 165 ασθοβ ποπηπιδιθηῖ γλαρ- 

σοεἰϊθ5. 11 5᾽ ἀρὶὶ 46 ἴα ἀἸβισ ατοπ ἀ65 τμᾶρβο 165 ἀδῃ5 ἰΘῸ} ΟΥΟΤΘ 

ἰόρταπιθ, οἵ ὀνιἀθιητηθηΐ ἀ8Πη5 1 ὉΓάγο τηόπηθ σα πηροβαῖὶ ἀὀ]ὰ, οὰ 

4 Ἰπηροϑᾶ ὑπ Ρ6ὰ ρ]8 ἰἅγά, [6 τὸρ]ειηθηῖ 465 Ῥαπαιϊπέμπόθϑ. 

Οη ἀϊδραΐθγα ὀϊου πο ]θιηθηῦ ροαϊ- τ Βα: ἰὰ παΐαγα οἱ ᾿᾿ὀϊθπάϊιο 

4. ΠΠ οδὲ φιθϑίίοπ ἀθ θα. Ζορυγθ ἀδη5 
Τ᾽ ηεοάοίιη ἀς Ἀομπθ. ΠῚ γ᾽ οϑὲ ποιῃημηό ἃ 

οὐϊό ἀδ Ποόλγαυθ, δῦ ΘΟΙΏΠΙΘ τπ σ ἈΠ Ϊ- 

γἷοη ἀς ᾿᾿έροφια οὐ ᾿'᾽Ὃπ αἀἰϊδοιζα!δς 5: Ἰὰ 
ΡΥΟνοπάπορ (65 αἴνθυδ ἰοχίθθ ἠ6 1᾿Ζἰακίε. 
γογοῖ Ρῥἷα5 Π)ὰ5 66 1 οοποθγπο 1᾿ Παίς ἐδ 

 Μόϊίσονν, ". Χι- Χιν, 
2, δογος [6 τοχῖθ ἐθ οοἴζθ μ] "56. ἐδ η5 

Ιὰ ποῖ 46 ἴὰ ρᾶρο ρῥγέοῤάεπίθ. ΟἾ ἐδ μὰν 
ΘΡΤΘῖι 416 4 ΘΙ 4 65-ὰὴ5 ἀϊδοπὲ 4π6 1 Μὰ - 

Ῥαγχιιο αἰτυιθαθ 1 Θχόουτοη ἄτι ᾿ ΘΠ]. πιὰ- 

ππβοιὶδ ἅὰ 815 ἀ6 Ρὶβιϑίγαϊο, δὲ 6 ἔγανδι! ἀ6 
Ια ἀϊουῖμοθθ ἃ ϑιπιοπιάθ εὖ Απδογέομ, 

ΡῬΙαΐοπ οὰ ϑίπηομ [6 βοογαίαιθ πὰ Ρὰ5. τπ 
τηοἵ 6ἢ 66 56η5. ἀπδογόοῃ οἵ ϑιιηοπῖάς σομὲ 

οἰτόβ θοπῖπιθ ἃπιῖ5 ἀ ἬΠρράγαιθ, νοϊ]ὰ ἰοαξ. 
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ἄπ ἀράν αὶ} [αϊν οἷν Θοπημηαπἀό ρὰν ῬΙβιβϑίταιθ. Ομ ΡΟΌΓΡα ΠΟΠΊ6 

οοηςδϑίθι" ὀτθυ μ ]Θηλθοΐ αι ῬΙΒΙ ΒΕΓ 6. 11 ἸΔ 1815 [α1Ὁ οὐ αι [Ἅ]Ρ6 

ἀποι ὑσαναὶ ἀπο 6 δουῖθ σὰν ἰὸ ἴοχῖ ἀ ἩἨοιηὸνοῦ. η οἴει, 

56 'οη [᾿δὐΐθὰν ἄς ᾿᾿ΠΙρραναιιθ, ο6. πιϑϑὲ ροϊηῦ Ῥιβιβίσαϊθ, ο᾽ βϑΐ 

ΗΙΡΡΆγΖαδ 50η ἢ|5. 4] ἃ [τι 16 ΡΥ ΘΠΊΙΟΡ ΟΠ ΠΔ1 16 ἀὰχ ΑἸΠέμΙΘἢ5 

65 ἐρορόεβ ἀ᾿ Ἠοιμὸγα : ἐχόμισεν εἰς τὴν γὴν ταυτηνὶ τὰ “Ομήρου ἔπη, 3. 

(8. π᾿ ἐδ ρὰβ τουῖ. {Ππ6 γα! θη Θομϑισμόθ μὰν Εἰιβίαι μα ἀΔ}8 

500 (ὐοηιοηαϊ" εἶθ ἢ Πἐἑαεία (ρᾶσοβ 16 οἱ 17), ἴαιτ ἀθ γμπόϊπιιβ 

ἀ6 (μ1οβ ἰδ Ῥγθ πο οΟ]]θοῖθαν 465 ροδιηθ5 ἀ Πομηὸν, 16 ῬΎΘΙΏΙΟΡ 

ΡΟΒΒΘΘΘΘῸΣ ἀ ἀπ Πα ΠΟΥ οοιηρίοι ἐ6 1 7]ἱαα οἱ ἀς 1 Οἀγοδόε“. 

(δ. Ουπόϊμιιβ ἐΐαιῦ απ Ἡουμηέτιαθ, ἃ ρϑι ργὸβ οοπ᾽θηιροταίη ἀ᾽ΗΙρ- 

ΡΆγααο εἰ α Ἤ!ρριαβ. ΠῚ ἀναὶῖ ἀα τα] 6 πὶ οοιηπια ροῦϊθ. Ο᾽ δβδὺ ἃ [ὰ] 

φυοπη αἰἰγῖθαθ α᾽ οτάϊπαιγο 1 Πγηιπο ἃ “ροίίογι [)ό οι, αὶ ἴαϊ 

ῬΑ ἀ6 ἰὰ οο]]θοῖοη 465 ροϑπλθ5 ΠΟΠΙ ΓΙ 4165. 

ΜΔ15 1] Υ ἃ ὑπ ροϊηΐ ἤχθ οὰ 6 βθθρ [ΠΟ Ι5Π16 νηΐ ποθϑβδιγθιηθηΐ 

ἜΧΡΙΓΟΓΡ; οἵ ΠΟΙ σα Αἰμὸπ65 ροββϑέαὰᾶι, ἃ ἴὰ ἥπ ἀὰ 5ἰχιὸμπηθ διὸο}6 

ἀναηΐ ποῖτα ἐγ, 1᾿7ἐαεἰ6 εἴ Ἰ᾿Οάγοδόθ ἀπ σοπιρ]εῖ, 66 5θγαϊῦ ρᾶ5- 

561 [68 θΟυη65 46 ἰουΐθ Ὑγϑιβθι ποθ. Αἀπηθίῖοηβ ἀοπὸ 41} Ὑ 

ΑΥνΔΙΪ Δ ΤΠΟΪΠΒ 1 ΘΧΘΙΏΡΙΔΙΡῈ οοπιρίοὶ ἀ Ἠομπηὸγθ, βϑυναηΐ ἃὰ 

οοῃτγόα 46 ἰὰ γέοϊϊαϊοη 465 Ῥαπαιπόμπόθβ ; δ πηθίτοῃβ πηόπη6 486 

οδὶ ΘΧΘ Πρ] Αγ οΟἴβοιθ] ἀναὶῦ ὀϊό ργοοιγό ρὰγ 165 8018 46 Ρ[515- 

ἴγαῖθ οὰ 46 50η [5 ΗἨΙρράγααο. 

Ο᾽ εβὺ 46 ἰὰ γέοϊδίοη 465 Ῥαπαιϊπμόπόθϑ 7π6 ἀέγιναις τηδη!δϑῖθ- 

πηθηΐ 16 ἰαχῖθ 4165 ἐπ! ΠΠ0Π85 416 165 ΑἸΘχ ΠΤ ποιῃμηθηΐ [65 6οη)- 

γ7ι65 (αἱ κοιναί), 16 Ἰαχῖθ 4186 ποὰβ ρουνοηβ ΠΟΙΏΠΊΘΙ ἦα νμίραίο 

ῥγἱηεϊεῖνο. Ἰ)ὲ8 {6 165. ὀα! ΠΟ ἢ} 5. ΘΟΠ 165 π᾿ ἐϊαϊθηΐ 46 465 Τ6 - 

ΡΓοάποιοη5 46 1 Θχθιηρ]αιρα οἴβοιθὶ, οὰ 46 468 Θορίββ 46 565 

ΟΟΡΙ65: 11 ἢ δϑὲ ρᾶ5 αἀ"Πο1]6 46 β᾽ Ἄχρι {α6ν ρούγαιοὶ 165. ΑἸθχδη- 

ἀγίη8 π᾿ Οηΐ [ΔΤη815 βρέοιθηθηῦ οἷϊό 165 Ιθοοῆς ἀβ 1ὰ ἀϊουίῃοβο 

ἀ᾽ Ατῃὸμεβ. 1, Ἠοιηὸγε 46 Ῥιβιβίγαϊθ. οὺ ἀ ἬΙρραγαιβδ ἐΐαϊὶ ]ὰ τηὰ- 

1. Ο,δδὲ Τ᾽ ορίπίοπ. 46 βουϊθηΐξ ἰαὰ ὄσθς ΡΒ]αΐοπ ποῖό ρ]1.5 μαπΐ Ρ. 11, ἃ ργοροβ 46 ἐξ 
7, Ν. γαϊεοίϊας ἀλη 5805 βϑανδηΐ Ουνγᾶρθ, ὑπολήψεως. 

Ὅμήσον βίος χαὶ ποιήματα, Τιοπάγο5, 8, Τοῦ ἀπαγγέλλειν τὴν Ὁμήρου ποίη- 

4867. 1π-45͵ γογο [65 Παρ [Γ65 Ζ δὲ 8; σιν σγεδασθεῖσαν ἀρχὴν ἐποιήσάτο Κύ- 

Ρ. 192 6ὲ βυϊνδηΐθβ, ναιθος ὁ Χῖος. 1] 5εγὰ χυθϑίίοη 46 Ογπόέ- 
2. ογοζ ἰ6 ρμᾶϑϑᾶρο 465 Οἴανιοβ ἀα τππ5 πῇ ρθι μιι5 Ὀᾶ5, Ρ. ΥἼΠΙ ΘΕ ῚΧ. 



γι ΙΝΤΆΟΠΊΤΓΟΤΙΟΝ Α ΤΙ ἼΠΙΑ ΠΕ. 

εἰὸλ πηόνηθ 801 [16 }}6 115 {λανδι!]αῖθηῦ, οἵ 48᾽}15 ἀνδῖθηΐ ἃ Θ0η-- 

[γοπίον ἀνθὸ ἰοι65 [65 ΓΟ Θ 5105 46 4αοΊ 46 ποιοτϊέιϊό. 

1,85. ᾽ρῇαθθῖβ. Ὡθ τοργόβθηϊθηϊ, θη σόπόγα!, 46 ἀπὸ ἴβςοῃ 

ἈΡΡΓοΟχΙπηαῖνθ [68 80η5 ρᾶτ]όβ ; οἵ 1] ΗὟΥ ἃ βυιὸγα ἀ8 ἰθτΓ6 ὀου 6 

ἃ Ια 4α6}16 οἢ π6 5011 [ογοό εἰ ᾿ ἀββίρῃ θυ, 4 Π5 ΠῸ5 ἰδ ῃΡΊΙ65, 4685 νᾶ- 

Ιδὰγ5 βουνθηῦ [οσὶ ἀΐνογβοβ, Να!θ οὐ ρϑαΐ ἀἴγα αὰ οπιὸγο π᾿ ὀϊαϊὶ 

συ ̓ ἃ τηοῖεϊό γα φΌΓΙῦ, ἀδη5 1 ΟΡ ΠΟΡΤΑΡἢΠΘ ἀἰτ4α6 τι βἰχιὸ μηδ δὸς 

οἶδ. π᾿ οδ ἰθπηρβ-ἰὰ, ρΡᾶγ δχθῃρὶθ, ἰ6 οαγδοϊόγα Η π᾿ ἔϊαιτ απ 

βρη. ἀ᾿ αϑριγαίίομ, δὲ ἰὰ νου8)]ῖ6 Εὶ ἴραγαϊξ ἰουΐ ἃ ἰὰ [015 ε, ἡ, εἰ; 

ηἷν [νόου δ }]6 Ὁ οοτηρίδιν Πα 1 Γο πη πηθηΐ ΡΟῈΓ ο, ΡΟῸΓ ὦ, ΡΟῸΓ 

ου, Θ᾽ ΠπηδπΊ6 ΡΟῸΓ υ. Νίαϊ!5 ἰὰ γδα!!οη ἀ65 τῇαρβοάθβ οοηϑίαϊαιϊτ 

Ια ἀιόγοποθ 465 5015, βαϊναηΐ ἰὰ ἀπ όγθηοθ 465 τηοίϑ ; οἵ ἰὰ ἰσδη- 

50. ΡΈοη 4|1α1 588 ρου [οι οηπδηΐ, ἃ ΠΊΘΘΊΓΘ 486 58 ρΘΡ θοΠο παῖ 

Πρ αθρεῖ ᾿α]-πηότηθ. Τ᾿ οπιὸγθ 416 ποθ νΟη5. Π6 ΤΘΒ5ΘΠ10]6 

ΘαδΓο ἃ ΘΟῈΡ 581, ΡΆ1 50η ἀϑρθοῖ, ἃ δδϑίαι ἀδπ5 [6686] Ἐβοῃυ]8 εἴ 

ῬΙημάδιθ οἠΐ ἈρΡΙΙΒ ἃ {᾿γ6. Εὖ ρουτίαπί ο᾽Θδ᾽ ὈΙΘη [6 τηόμηθ, 1] ΠῪ 

ἃ Ρᾶ5 ἃ 6η. ἀουΐθι. ϑῈΡΡΟΒΟῚ5. 416 γουβ ἰΓΟΌΥ]62 660] 416]416 

ρατῖ, ἐουῦ δὴ ἰθιῖγοϑ 46 ἴουπ6 ἁτομα 486 : 

ΜΕΝΙΝΑΕΔΕΤΗΒΑΠΕΛΕΛΔΕΟΛΚΗΙΛΕΟΣ. 

Δ ουβ ΠὟ νϑυγο ρϑαϊ-ὀΐγα στίθη ἀ ἌΡΟΓα ; Πιᾶ15 νουϑ ἃ Γ62 ὈΊΘΗ - 

ἰὸϊ [αϊΐ, 51 νου γοὰ5. 6 ἀ0ηΠη62 [ἃ ρΕῖη6, 46 βδόραγον [65 τηοίΐβ, 46 

[65 Γθιῃηθε γα Θἢ ΡῬΟβΒ65510η (6 ἴοι ἰΘῸΓ5 ὀϊέμηθπίβ, 46 γοϑυιθν Ἰθ 

ῬΓΘΠΔΘΓΙ γ6γ5 ἀ6 ᾿᾿ }]ἠαάο : 

Μῆνιν ἄειδε, θεὰ, Πηληϊάδεω Ἀχιλῆος. 

Οη 56 ἴα! ἄοπο ὑπὸ 466 ραγ[αϊτοπιθηΐ ποία ἀ6 οα συ ἐϊαϊθηΐ οἱ 

ἀδναϊθπῖ δΐγα 165 πη Πιιβου 5 46 1 ]]ἑαοίο ἀπιόν! θυ ἂὰ αυδίγ ὁ ΠῚ 6 

5ἰὸ0 16, ο᾽ ϑδι -ὰ -αἰνο δητόν! θα ἃ 1 ἔροχψαθ οὰ ἔιγοπὶ 6 πϑᾶρ6 [68 

νηρστ- αυαῖτο ἸεἰγΓ65 46 Π᾿]ρ Πα θδῖ ρυθο. 

Νοὺὰβ π᾿ ΆΥΟΠΒ ρΡᾶ5 θ6801ὴ 46 ΤΘΠΊΔΙΠΌΘΡ 416 1 ]{ἱαείο, ἀατι5. ἀπ 

16 105 οἃ 1᾿ΔΙρμαθθὶ π᾿ ναὶ 416 56126 οὰ ἀἰχ-- αι [οἰ 65, οὐ ἃ 

ΡΘΙΠ6 νἱηρί, η᾽ ἔϊα!᾽ ρὰ5 αἸνιϑέθ δὴ νἱηρ -παῖτο ρᾶΓ165, ροτϊδηϊ 

ΘΠ ΔΟΙΠ]Θ ῬΟῚΓ 5]ρΠ6 ΠαΠΙὀΡΙΖ6 Θὲ ῬΟῸΓ ΠΟΠῚ τη 465 νἱπρί- δῖ γ6 

οδΡ ο ὸΡῈ 5. 46 ᾿᾿ΔΙμμαθθεῖ, Ῥουβοθμθ ἢ ἸΡΏΟΓΟ 4π6 οοἴΐα ἀἰν βίοη 

651 16 [αἴ 465 ΑἸθχαηάήγιης. ΕΠ]Ὸ. δοῖ ἸΠΟΟΠ ΠΡ ΔΧ ὀοΓ να] η5. ἐπ 
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οἰπχυϊὸμηο δὲ ἄτι φαδιν!ὸ πη βιδο 6 σα] οἴζοηι ἩἨοπιὸνθ. Τ᾿ ἢ ἱαίο ἀναῖὶ 

πόδημηο 5 565 5600 η5. ΟὨ ἃ 1ΠῸ6 ἰγοηΐδιηο 46 ἘΠῚ Τ 65 46 γπαρβο- 

ἀϊθ5. Ομ χαθ τπαρβο 16 [ογπηαῖῖ 66 4118 ΠΟῚΒ ΠΟΙΏΙΠΟΙ5 ὉΠ ΟΠδηΐ. 

Οὐ] {ι165-ἰιη8 46 665 ὁπ ηῖ5 ὀϊαϊθηΐ οχίγοηηθυηθηΐ οουγρίβΒ; α΄ αἰι- 

{Γ65 ὀϊαϊθαι ἀπ Ἰοηρτιθιι ΘΟΠβ] ἀέγα Ὁ} 6. ΑἸηβι ἰὰ δοϑίθ Ἡ᾽ ἀναῖΐ 

Ρᾶ5 οϑμὲ οἰηχυδηῖθ νθῦβ, ἴδ η 418 46 165 δα ρίοϊί εἰ 1)Ἰοηιδαίο 

ΘΟΙΠΡΙΘπαϊθηΐ ἴοαν 66. 416 ΠΟῸ5. Δρρϑίοηβ ἰ6 οῃαῃηῦ Ὗ, ρ]ιβ 

986 νϑὺβ ἄπι ομδῃηΐ βιχϊὸπηθ : ἀἄοιζθ οθηΐβ Υ6 8, Ρ6ὰ 56 αι: 16 

ἄἀοαθ]6 ἀπὸ τπάρβοα!α ΟΡ ἸΠΆ116. 

1,65 τη Π 5015 ΘΟ Ρ 615 μ᾽ αναιθηΐ 486 16 {ΠῚ ῸῸ ρόπέγαϊ, [π1Ὰ}Ὲ, 

ὁονιῦ θη παὰπῦ ἀπ ῬΥΘΠΊΙΘΙ ΥΘΥΒ5 46 ἴα ῬγΘ ΓΘ ΘΟ] μη 6 46 ἰὰ ῥγο- 

μ]ὸγς ἔθα!]]16. 1,65 τμαρϑΟα165 ΠὟ ὀϊαϊθηΐ ροϊπηΐ ἄνθοὸ ἰΘα ΓΒ ΕΓΒ 

ΡΑΓΠΟΌΪΙΘΓΒ : « Π απ βανοῖν, αἰ“ 1᾿ “πϑοκοίτηι ἀ6 ἡ Θη156, α᾽ Δ η- 

οἰθηπθπχθηΐ [65 ΤΠ ΡΒΟαΙ65 α᾽ Ἠομηὸγθ 856 βιϊναϊθηῖ ἀππ6 ἴάφοη 

οομ πα, οἵ 4} ΠὟ ἅναὶῦ θηίγθ 6165 α᾽ααΐγα βέραγαϊοη 486 

Ια οογτοηΐβ. » [4 ποϑοίοίιηι 6 Βομδ ἀϊτ δχϑοιθπιθηΐ [ἃ τηδηιθ 

ομοϑο΄. Οὐδπα ἴὰ αἰνίβίοη θη νυἱηρί-]Ζαδίγο ομδηΐῖ5 δαΐ ργόνα]α,. 

πὸ ἰοτγα ἀθ 1᾿αἱρμαροῖ ἤραγα θη ἰόΐϊθ ἀθ ὁπδααθ οπδηῦ. 1 ἃ 

ΘΟΓΌΏΪ8 οὰ ἀδνιηΐ ᾿Π111}16,. Οἷὐ ΠΘ Βευυῦ ρ]05 7 ἃ γπΓΠΌΟΙ (65 

ἢη5 ἀθ ἀϊϑδϑοουγθ, (6 πδυγαϊοηϑθ, Ε᾽ αἰϊπόδβ, [65 ἰϑίγ65 πυχηό- 

ΟΤΆΪ65 βοηΐ 165 5615 ΠΕΓ65. σα ΟΠ 1 Τ15 ΘΠΟΟΓΡΘ, 4 ΔΙΓΘ. ΟἹ ΟΠ 

5:θ 0165 ἃργὸβ 1, (., ἀδη5 16 πη η βου 6 ΟΠΟΙΪ8]65 ἃρροϊέ βα- 

ἐϊπηηρδθ5ί6 ογγϊαγιοῦ. Ἰ)ατι8. [65 τη ΠΙΙ8ΟΓ115. ΘΠ. ΟΌΤΒΙΥΘ, 1] Υ ἃ 465 

ἘῚΓ65. (δ βοηῦ οΓἀἸΠϑΙ ΓΘ θη 65 γ6Γ5 πη ἐπ] οἰ ΘΟ ΠΙ165 ἀ ποππα 

6 ΓΑ ΠΊΠΔΙΓΙΘΗ. 1,6 τη Ππϑουῦ 46 ἴθη156, [6 Ρ]5 ἃποίθη 46 ἴοὰ8 

[65 τηδηυ βου 5. ὈΥΖΔΗΙη5 46 1᾿ Πἐααίο, ἰουτηϊῦ ἀἐ)ὰ 50 ϑρόοϊμηθῃ 

ἀ6 οοἴΐθ ροόβιβ αἱρῃαβέιμααθ᾽. 

{{π Θχθιηρίαῖρα οοπιρίοῦ 46 1᾽7ἠαάδ. ἂὰ ἴθιηρ5 46 ϑιτηοηΐάο, 

α Ἔβομυ]8 οἵ 46 Ῥιμάδγθ, η6 ἀπ έγαιτ ροϊπϊ, ἀδη5 500 ΘΏΒ6ΠΊ]6, 

ἀ᾽ ἀπ ΘΧΘΠΊΡ ΑΓ οομρ δῖ ἀ6 1᾿ 7ἑαεί6 το] φαΐ θη ροββϑόδαϊθηΐϊ ἴοιιβ 

[65 σϑη8 1ηβίσα 85, ἅτι [ΘΠρ5 46 Ρ]αΐοη οὐ ἀ᾽ Αγὶβϑίοϊθ, οι πχόμπηθ 
᾿ 

1, ογαΖ, ἀδπ8 ποίγθ σρροηιαϊοο 11, 18 τγϑίοπ, 1] βϑύὰ ααθϑίϊοπ ἀπ Ραϊένιρεθϑίθ 
ἰεχίθ ἀβ ἰὰ ρῇγαϑθθ δοπημηηθ ἃὰχ ἄδιχ σγγίαψιιθ ἂὰ οΠαρὶϊγα 111 ἀδ οϑίῖα 7ημέγο- 

“Απεοάοία, εἱ Ἰ᾿Ἔχρ! !οαἰοπ ἀπ βίρηθ ἀρρεὶϊξδξ ἀμοέίοηι ἃ 1 Πέαάε, γ». τικτὶ δὲ δαϊναηίθϑ. 
ΘΟΡΟΤυΐδ. ὃ. Οπ ἐποινεγὰ 165 γος 4 τίθηπο ἃ 1ἃ 

5. γογο 165 ,αο- οἰγεῖθ ἀομππιέσ μὰν Οἰι-ὀ 5υἱ6 46 σοῖο Ζηέγοσμοίϊογι. 



ὙΠ ΙΝΤἈΟΌΤΊΓΟΤΙΟΝ Αα ΤΓἼΜΤΑ ΘΕ. 

ἅἴι 16 ΠῚΡ5 εἰ ΑΛΙβιορ απο ἀθ Βυζάποο οἱ ἀ᾿ Ασιβίαναιθ, Οὐ ὀϊζαϊθηι [65 

ΠηΠ165 ΤΠ ρϑΟἴ65, οὴ πλθπηθ ΠΟΙΏΌΡΘ. οἱ δὴ πηδιηθ ογάγθ. 1,68 

ΑἸΘχα μγἼη5 π᾿ Οἠΐ τίθη ἃ]ουϊό, υθὴ τοιγαπομό, δὴ ἴατὶ ἀθ τμαρβο- 

ἴδ5.,. ἢἱ ϑασίους τιθὴ Ιηϊογνοεῖι. [|5 ομΐ ἰαϊδδό τἰουῖθ5. οἴνοϑθϑ δὴ 

όϊαι, δὲ ᾿θιιγβ ΘΟ ΡΌΓΘΒ ἢ αναῖθηι ἀ᾿ααΐγτο θὰϊ 416 ἀ6 γθηάγα ρἰτι5 

οοπηποάθ ἀὰχ ἰθοΐθιβ [πβᾶρο ἀπ ροῦτηθ. 1] δϑί οθγΐαιη 46 [65 

ΡΆΓΕΙ65. ΠηΘΠ165 4] ἔοπι 16 ΠΟΙ 5 ΘΟΥΡΒ5 ἅγϑο [6 γόοιϊ, ἰ6 ( αἰαίο- 

ὅπ|6 ῬᾺΡ Θχθηιρίθ, οὐ ᾿᾿ γοἵΐοη εἶ Π θοίον" οἱ. εἴ ΑΙ πάγονιαφιο, οαὰ 

Ιὰ ])οίογεῖο, ὀταϊθηῦ ἀὀ]ὰ ἀΔη5 165 Ρ]115 ἈΠΟΙΘ 5 ἰθχῖθϑ δἰ μόῃ᾽ θη8, οἱ 

40᾽}}5 γ ὀϊταϊθηΐ ἰὰ τηδπηθ οὰ ποὺβ [65 ᾿ΙΒ0η8 ΘΏΘΟΓΘ. Ναδαβ [᾽αἵ- 

ΠγγηΙΊΟἢ 56. 1 τόπηόγαιτθ, 5] οῃ 1 ὀϊθηἀαἱῦ αἰιχ ἰθχίθϑ ΘΟπΊρ  δἴβ 

46 Ροβδόδαϊθηϊ ργοβραθ]θιηθηῖ, ἂὰ βιχιὸπηθ βιὸοϊθ ἀγαηΐ ποΐῖγο 

ὁγθ, οἷυ [68 ΗἩοῃηόυι 465 ἀθ (δ1οβ, οὰ [65 ἀθββουναηῖβ ἐπι [6 ΠῚρ}6 

ἀ᾽ Ἠομπιὸγε ἃ ϑιῆυγηθ, οἷι [6116 ὁθο0]6 ἀ65 ν}}]65 ἀπ ΠΠπογὰ] Ἰοπίθῃ, 

οὰ ἰὰ ΒΙΡΙουμβὸχαθ ἀπ Ῥοϊγογαῖθ, Π᾿αργὸβ ὑπὸ ἰγϑα!! θη 

4υ Επβίαιῃθ. τηθη!οηπθ ἂὰ ἀόρθαῦῖ ἀ6 580η ΘΟΠΊΠΊΘΗἴΑΙΓΘ. 581 [6 

οδαπὶ αἰχιὸπίθ, ο᾽ϑδοὶ Ῥιβιβίγαίθ 4] ΔΌΓΑΙ  Π118. οἷἱ [αἱ τηθ 6 66 

ομδηὶ ([ὰ δ)οἠογιῖθ) ἃ 1ἴὰ ρΙαθθ 4α} ἃ του οῦγθ οοουρέθ ἀδρι8. 

[65 σῇαρβοάθβ τοραγάδιθηῦ 1ὰ 7)οἱογεῖθ σομλμηθ απ Ροδιηδ ἃ ραγῖ, 

οὐ ΠΟῚ ΘΟΙη6 πῃ ἐρ᾽βοάς ἐδ ᾿᾿7ἐἑαάίο. Οπ ρϑαϊ ἀἸβουΐον 501 [ἃ 

ΥὙΓΔΙΒΘΠ ] Δ 66. οἱ 1 ἸΠΥΓΑΙΒθι ]ά ποθ ἀ6 οοϑιῖ ἰσδά θη; Πη815 ΟἿ 

86 ἤρτγο ἰγὸ5- ΒΊθη τπθ 7ἰδακίθ 5ᾶτι5. 1)οἰονιῖθ. 1)6 τηδπιθ ροι [6 

(αἰαίοσιιο; ἀδ ταδπηθ ροῦν ρ]ι:5 ἀπὸ 465 τῃαρβοά!θβ. ἐρίβ8οά!- 

4165. ἢ δδι {τὸβ- ΡΟβ510]6. ἅ15581 46 ᾿᾿Ὁγάγα γόρ]ὁ ροῦχ ἰὰ τόοιία- 

τὴ ἀ65 Ῥαπαιμόμόθϑ μ6 ἔὰϊ ρὰ8 46 τοὰΐ ροϊηΐ Θοπίοσγπη ἃ οϑ 1 

αυ᾿ εὰϊ ργέξένό τὸ] Ηοπιόγι 46, ἃ σο] αὶ φα ΟΠ ἀναῖῦ 5.101 6 η ἐογινδηῖ 

16] δχθιηρίαιν ἸΟΠΙΘη. Νίαϊβ οα 401 δϑῦ μοῦ 46 ἀοιυΐθ, ο᾽δβί 486, 

᾿ογάγθ ἀπ6 ἴοἹ5 γόρ]ό, 1᾿7ἐἱαείο χα οι ὁμαηΐαϊ ααχ Ῥαπαι μόπόθβ πῈ 

Β. 10 ἀποιη ΤΘΙ]ΔΠΙ ΘΙ θηΐ, οἵ 4α 6 }16 βυϑιβῖα, σγὰρθ ἃ [1η81108- 

το 46 ϑοίοῃ οὺυ ἀ !ῤραγψιθ, ἀλη ἅπὸ ραυίαιτς ᾿πιόρτιτό, ἂὰ 

ΤΟΙΏΒ ῬΟῈΙ 66 4] ΘΟ ΠΟΘΙ 6 [ἃ ΘΟΙΏΡΟΒΙΠΟΙ, ᾿᾿ἐοοπομ!6 σέπόγα!β 

οἱ ᾿᾿ὀϊθηάπθ. : 

Τ᾿ αργὲβ 1ὰ ᾿γδάιποη γοἰαῖνα ἃ γπόϊζῃυβ 46 (ἢ]ο5, οοἱ Ηομιέ- 

γΙἀ6 ἀνα σἂϊό ρᾷγ 565 ᾿ΠΊΘΡ ΡΟΪΔ [ΟΠ οἵ 565 ΓθΠἸΔ ΙΒ ΠΊΘηΪ8 [6 ἰθχῖθ 

46 17] αάθ οἵ οὐαὶ ἀ6 ᾿᾿Οάγοοόο; δὲ ο᾽δϑὲ ροιν γόϊαθ]ιν Ἠοιηὸγο 



ΡΆΕΜΙΕᾺΒ5 ΤΆΑΥΑΙΧ ΠῈ5 ΘΒΕ6ΘΒ, ΙΧ 

ἀδη5 88 ρυγοιό αι ἢ ἃ [αϊτ, ἃτὶ οἰ αι! ηγο βιθοϊθ οἱ ἀθρα 5, ε[65 

ἀϊονιμοβοβ, 65. ὁ! 5. ΘΟΡΡΙσόθ5, (65. Τόσο μΒι 05. ΟΥΙΓΖΙ165 ἡ. 

Νοὺβ ἀθνοῦβ ἀἴτὸ 4116 ΤΊ ἅτὶ| τη Π6. Π6 ᾿5{ΠΠ6 [65 ᾿πηριυ ἃ 1105 

Ρογιόθβ οοπίνο ἰὰ ρυοθιϊό Πτόγαιρο ἀθ Ογπόμπαβ. Ομ μ6 βίρῃμαίθ 

ὨᾺ}]16 Ῥαγὺ ὩἸ ἀη6 ΓΒΆΡΒΟΟΙΘ ἄς ᾿᾿Π αάο οὰ ἀς 1 Οὐὠγοδέο, ὩΪ απ 

Ράβϑᾶρα σαθίοοπααθ 6 ᾿πη οὰ ἐδ ᾿᾽αυΐτθ 46 65 ἄθὰχ ροδιηθβ, 

ΘΟΠΊΠῚΘ γα ηΐ Δ ΠῚΔ15 ΤΊΘῚ 50. θυ Ὸ 46 58 τηλϊη. 1 ἀΠΙ4ὰ6 ἰοτί 46 

Ογπόιμιιβ δθϑὶ ἀν ον ᾿αϊδδό οΡΟΙγ 486 ἰ6 6] ἤγπληα οὰ 1] [αἸβαὶὶ 

Θμδηῖον [6 νι θ ]αρὰ ἀνθαρὶθ 481 ΟΡ ΠΊ6 [65 16ιη65 ἢ|165 46 Πόϊοϑ 

ται ἀυτγα ὁ οδα σα  η6 Ποῖίοη ἀ6 88 ΡΙΌΡΓΟ πηι86. ΝΟῸΒ ΟΘΟῊΒ 

πγόπη8 ἀἴγα 46 (υμόϊζιιιι5. πὰ ὀϊέ σουραθ]α χὰ6 ἀπ οχοὸβ ἀθ 

τηοεβιι8. Ατσιθαθν ἃ Ἠοιηὸγα 1᾿Πγηιπ ἃ “ροϊίου 1) θη, ο6 

Π᾽ ὀϊαιϊ ρᾶ5 ἔδιγα ἴπ]αγ ἃ Ἠοπιὸγθ. ΝΟιβ 6 ἌνΟΠΒ ΡΟῸΣ ΡΓΘΙΥΘ 

ΤὨυογαϊάθ δῃ ρουβοηπθ. ΤὨπογαϊάθ ογοῖς ἃ [Δα  ΠΘητοϊτό ἀ6 

Πγτηπ, εἰ 1] Π6 5᾽6ϑὲ ροϊῃηΐ [Ὁ δοοι56 1 46 π]ΔΏ ΖΘ 46 σοὺὰϊ δὴ 

᾿οἰϊαηΐ, 5015 ἰ6 ποπὶ ἀ᾽ Ηοιηὸγθ, ἀθὰχ τηουοθᾶῦχ 46 ὁ6 ροδιηθῦ. 

αγπέιϊμαβ δϑὶ 10ϑι1π6 ὈΊΘη ῥ᾽] 5 σοιηρ] ὀθηθηΐ ΘΉΘΟΓ, 81 "ὁπ δά- 

τηθῖ, ἄνϑο ΡΒ] ΘῈ ΓΒ ΟΥΙΠΠΖΙ165 πη υηθ5, 486 1 Πγηιπ ἃ Αροἠίονι 

ΩΣ Δρραγτθηῦ ἃ ᾿᾿έροχυο Πονγιββδαηῖα ἀ6 ᾿᾿]1ΟΠ16, ρᾶγ οοηβέ- 

4αθηΐϊ δδὲ ἀπιόγιθαν ἀ᾽ απ διὲο]6 οὶ ἀθὰχ απ [6 Π1ρ5 465 ΡΙΒΙΒγα 1665. 

50 ΟΥἾΠ6. 56γα 1, ΘΟΠΊΠ]6 ΘΕ] 46 ὙΠαου 146, ἀν οΙ οὐ 

᾿γμαπα ἀπ  μΘηΠαι6, 46 Ἰ᾽ανοιν" ομαητ οοιητηθ τπὸ οραντ 4 ἢο- 

γχηὸγθ, 46 ἴὰϊ ἄνοὶῦ ἀοππό ἅπη6 ρίδοθ ἀΔ 5 [6 γθοι161} 465 ροέϑβι68 

αἰ Ηοπιὸγε. 

(δ 416 Ποῖι5 ΒΆγ ΟΠ5 (65 ἀἸΟΥΓΠΟ565 46 ᾿᾿]ἠαάίδ αὶ οἱἱ ργόοόαέ 

[68 ἵγαναὰχ θη ἡ Ἰη5 δϑὶ [ορ᾿ ρθὰ 46 οἤοβθ δὴ σοῃῃραχδίβοη (6 

66. 416 ΠΟΙΙ5 γΟΙΓΙΟΠ5 ΒΆΨΟΙΓ; Ο᾽δδί θθαιοοιρ Θἢ ΘΟΙΏΠΡρΆΓΙβΟὴ 

46 66 {Ζι! Ὃπ βϑανδιΐ 11 Υ ἃ ὑπ 516616. Α ρεὶπ8 Θοῃηδιβϑαϊ το ἀ6Χχ 

ἀ65 ὀάπποπβ ἀθ 1᾿7ἠαοἰ6 46 Ῥ] αϑιθανβ ΡΘΌρ]65 σΊΘοΒ ἀνδιδηΐ [αι 

ἴαϊνδ ἃ ἰδιγ5 ἔγαιβ : ἰὰ ἢ] αδεαίϊοί6 (66}16 46 ΜΙαγβ6}}6), ἃ δ᾽ χιορίφψιιο 

41. Ἐπρίαιμθ, στ ΤΙ αάδ., σαῖϊα ἀὰ ρ85- 2, (δ βοῃξ 65 νϑὺβ 146-150 οἱ 16δ- 
β866 οἷξέ μ]ι5 πᾶιξ, Ρ. ν, ποῖβ 8 : ἐλυμή- 472. ογαζ ΤΙμπογάϊαο, {Π], αἰν. 1,6 νϑὺϑ 
ναντο δὲ, φασὶν, ἐν αὐτῇ (τῇ ποιήσει) πάμ.- 146, 16] 46 ἴὸ ἀόππὸ ΤΙ πογαϊάο. αἰὲν 

πολλα οἱ περὶ τὸν Κύναιθον, χαὶ πολλὰ Βεαυσοὺρ 46 ε6 φυοπ Π| ἀᾶπ5 165 ὁ οὴ8 
τῶν ἐπῶν αὐτοὶ ποιήσαντες, παρενέθδαλον.: α Ἤοπιδτε ; πιιῖὶβΒ ΤΠππογάϊά6 πὸ (αϊτ 4᾽Ἁ1}- 
διὸ χαὶ διωρθώθησαν αἱ “Ομηριχαὶ βίόλοι. Ἰδὰγδ5 ἀοιιπθ γόβουνϑ 51} [ΔΜ π τ οἰτό, 



Χ ΙΝΤΒΟΌΠΌΠΟΤΙΟΝ Α Τ ἾΠΙΑΘῈΕ. 

(ο6}}6 ἄθ ϑίπορθ). ατὰσο αὰχ δϑολοἠίος εἰο Κ᾽ δηΐδθ, τιοὰ85 6 θοη- 

Πα ἸβΒ0η5 Ζαδίνο 46 ΡΙ5 : 06 }16 ἐδ ΟΠἴοβ5, 66 116 ἀ᾿ Αγροβ, 6616 ἀφθ 

νργο, οο}16 ἄὸ (τότ, Τὸ. οἰϊα ΠΟ Π5. 9562 ΠΟΙ ΌΓΤΘΙ565 ΠΟΙ 

ΡΟΓΠΙΘιΊ ἢ: πλόπιθ 46 ΠΟᾺ5 [αν 4αθ] αι ἸΔἀέρ ἀθ 66 «υ᾿ ὀϊα!θηΐ 665 

ὁἀφιτοπϑ. 1,65 ὁ οπ5. ἀ65. νη}}65 (αἱ πολιτιχαί, ου αἵ ἐχ πόλεων, οἷ 

αἱ χατὰ πόλεις) πὸ ἀπ ὁταϊθπῦ μὰν ἁποαη Ροϊηΐ Θ556Π116] 6 'ὰ ῬΥΙΠ1- 

εἶν νυϊραῖο, ἀπ τοχίθ οοηβδορό ρδΡ ἰὰ γόοιο 465 Ῥαπαιϊπόηδοβ. 

Ι,65 ἀϊνουϑιιό5. βοὴϊ 465 ναταηΐοθ 46 τηοΐβ, 465 ραγΠοι αν 168 

ἄς τραπβουριίοη, 4] ιιοἱ5. τηδπλθ 468. Ἰῃδ ἀνθ μοθ5 ἀθ ὁ0- 

Ρίβῖο. Τὐ ηροίϊψιιθ, ῬᾺΓ ΘΧθρ]6, ἃ νεὺ5 ΧΠῚ, 368, ἀοπηδιῖ 

δῖ ἀροαγάθ ἰθοομ : Ἑχάδης νόθον υἱόν, 5 δάϊαν εἰ Πέόοσιδο. 

Οἰδϑὲ ὀνϊ ἀθηηθηῦ ἀπὸ απο τηατόγι 6, ἀπὸ τηόργιθθ α᾽ έρε!- 

Ιαϊῖοη. Ηομπὸγο ἀἸθαι, ἀδη5 ἴοὰ5 [65 δυῖγο5 ἰθχίθϑ : Καδησόθεν 

ἔνδον. ΑΥἹδίαγαθ τοραγάθ ἰὰ ἰθφοι 46 ]᾿ 4γροίϊιιθ ΘΟΥωτη8 τιπ6 

ΘΟΥΓΘΟΙΙΟ ΡΟ] 5. οὐ τηο]η8 γόβέοῃϊθ ; σἂν 1] ἀσοῖιβα 16 ἀἸου τ πιηῖθ 

ἀ'Ἄνοιν Ἰρπογό 1 δχιβίθποο 46 ἰὰ ν}}]186 46 (αβὸβε ᾿. Οβιΐθ βῃρρο- 

5 ΠΟ ἢ ὯΘ 56} ]6 ροὶηῦ πόοθββαιρ. ἢ ΠὟ ἃ δὰ Ζα Π6 ἜΡΓΟ (6 

ΓἹ οὐ ἀδ ἴὰ τηαϊη. Ῥὰβ5 ἅπ τθὸ π᾿ ἃ ̓ΆΠΊΔΙ5. Ρὲι ᾿ΠἸΔΡΊΠΟΥΙ 86- 

ΤΙ Θαβθιηθηΐ 486 Ἰ᾿ἔροιιβ6. ἀθ Ῥγίαπι, 486 ἰὰ πιὸνε ἀ᾽ Ἡθοΐουν οἱ ἀθ 

Ῥὰγιβ. ϑὰϊ ἀθ5 Ρᾶϊαγάϑβ. 

ΠῚ δϑὲ νι ἀθηῦ 486 165 ἀϊου τ πὰπηῖ65 Οματρέβ ρᾶν' [6] οὐ [6] ρθρ]Θ 

ἄθ Ῥγοοῦτσοῦ ἃ ἰὰ οἷἱό ἢ ἜΧΘΠΊρ] Ασα 46 1᾿ Πἰἑααίο Ὀῖθπ πϑὶ οἱ θΊθη 

ΘΟΥΓΘΟΙ οἠΐ ἀπ ΘΟ ΡΆΓΕΙ 465 ΠΝ ΠΈΒΟΡΙ5, ῬΘΒ6Ρ (65 ἰβοοῃβ Ε1- 

γΘ 5685) δἵ Δ1Γ6 σθῦνγθ, ΘΟΙΏΠΊΘ. ΠΟΙᾺ 4Ἰ50Π5, 46. ρῥἢΠοΪορι65 οἱ 

6 οἸΠ065. Να!β 1] εϑὺ ὀνιἀθηΐ ἀ0581 74π6 οοίΐθ ῦνσα ὀϊαις 

ἀπθ δχίγόμηθ 5: Πρ 1οτό. 1] Π6 5: ἀρίβϑδαιἑ 76 46 Τθργοάαγα οἵ 

ἀ᾽ ἀταθηήου ἰθ τοχῖθ νυ] ραῖγο. Γ᾽ αἰτθητοη οἵ 6 θΟΠ 5615 βυΠϑϑϊθηΐ 

ἃ 1ὰ τὰομ6. Οπ σοηργοπα ἀὸδβ ἰοῦβ 46 165 ἀϊογι ηΐ65 ἀς Νατ- 

561116 οἷἱ [65 Δ αΓΓ6 5 οἱΤόβ π᾽ ΔΙ ηΐ ἰα]586 ἀποαη ΠΟΠ1, οἵ 416 ἰουῖθ5 

[65 ὁ ΠΟ 5 4165 ν1}}65 βοιθηΐ ἈΌΒΟ] αΠπηθ ηὐ ὩΠΟΠΥΤΊ6Β. 

(δ π᾿ δδὲ ροιῃΐ [ὍΓΟῈΡ [65 σοπ]θοῖα 5. 4π6 46 ΓΘρΆΓ 61 6685 ἐ61- 

{105 Θ΄ ΘΟΠΊΠΘ ΡΟΒΙΟΓΙΘΌΓΘΒ Δ ΒΙΧΙὸΠ]6 510 016 ἀνδηΐ ποῖγο ἐγ, οἵ 

ΘΟΠΠ16. ΔΗ ΟΡΙΘΌΓ65. ἅτ Ταδίτότηθ, Νόδηηηοιηβ, 11 ἢ6 56 γα Ρἃ5 

Ι, Καὶ τάχα ἂν εἴη ἁμάρτηυασα, χατ᾽ ἄγνοιαν τῆς Καδήσου. 



ΡΒΕΜΙΕΒΆΚ ΤΒΑΥΑΤΧ Ὲ5 ΔΈΆΕΟΞΒ. ΧΙ 

᾿ΠῪ ΓΑ ΙΒΘ ΠΡ] 0 ]6 6 666 46 ΟΠἶοβ τουηοηϊὰϊ ἃ ἅπ6 ἀπε Ζαϊ ὁ Ρ] 115 

᾿ιαπΐθ 416 ᾿᾿ΘΧΘΠΊρ] αἰγ πηόπιθ 65 Ῥαπαιόμόθ5, οἵ {α᾽ 6116 ἂν ὁτό 

ἰῈ ργοίοίυρε ἀδ οδὶ ὀθχθῃιρίαιγο. Ο᾽ εβὶ ἃ (ἢιοβ. σα Πα] ταϊθηῦ 165 

τα ρβοά 65 πομηπηέβ Ἠοιηόνι 465. (Ἶθδὺ ἀδη8 οϑίτθ Ἀγ1}}6., οὐ, 5] 

Ἰοη νϑαΐ, ἀλη5 οοίτθ ὄθοϊθ, 416 5᾽ ὀΐαιϑθηΐ ΘΟ βθρνόθ5 [65 ᾿γΡᾺ ΑἸ ΠΠΟῊ 8 

[65 Ῥ΄τι5 ραγο5 ἀ6 ᾿᾿ὀρορόο. Ο᾽ εβὲ ἰὰ ψφαθ 1᾿ Πέἑα(ίε εὐ ᾿᾿ Οἐγεϑέο οπἱὶ 

Ρὰ ὀΐτα Π}1565 ἱπίόρυ]θηθηΐ ΡΣ ὀοῦι, ἀὸθ 16 Ἰοὺν οὰ [4] »0ῃ.- 

ἄδποο ἀπ ΡΑΡΥΓῚΒ ἱπηροτὶό ἀ᾽ ἔσγρίο ΡΘγμΐ ἃ ἰὰ ἀτὸοα ἀ6 {1} οἱ 

ΠΟΠ ΡΪτι5 βου] οπηθηΐ ἀ᾽ σουϊον 165 Πα ηῖ5. 46 8565 ροῦίββ. Οη φοη- 

παῖς ἰὰ ἀαῖθ ἀθ8. Ῥυθπη το 5. τ Ι΄ 05. ΘΟΠΙΠΊΘΓΟΙΆ 65. Τόρ]ἸὸΓῸ5 

Θηἴ 6 ᾿Ἐργρίςο οἱ ’Ιὰ ατὸσα : 630 βηνιτοη ἦ. ΑἸΏΒΙ ᾿᾿Ἔχϑιηρ  αἷγθ ἀΘ 

ΟἸ]Ὸ5 ρϑυΐ ἅνοὶν ἐϊέ 16 ῬυθΠΊ 6 465 Π]ΔΠΙΙΒΟΓΙ5. ΘΟΠΊρΡ]οἴβ (6 

᾿ΠΠαάο. Ναιθ 11 πα ἃ τίϑθῃ 401 ἀοῖνβ ποῖ [Ἀ]Γ6 ΟΥΟΪΓΘ 4π6 ἰὰ 

Μασδαίϊοίο 5οῖῖ ἀὰ βιχιὸπηθ διὸο]θ, Ὡ1 βαγίουϊ 4π6 165 Ῥῃοοέςῃβ, 

ΘΟΙΏΠ16 ἰ6 ϑαρροβε Ραυπα Κηϊσθϊ, ᾿᾿δϊθπΐ ἀρροτίέο, ἔαιϊα οἵ ρὰγ- 

ἴαιτθ, ἀὸβ ἴδῃ 600, ἀδη5 ἰϑὰσ ποῦνο}]8 ραΐτιθ. ΠΙΒΟΠ5 ρ] υἴὸΐ 46 

ΜΓ 561116, σουηη 8 ΑΥΡῸΘ, ΘΟΙΏΠ16 ὅ:πΠΟρ6, οοπημηδ 1116 46 αὐργθ 

οἱ [116 46 ἀγέϊθ, ἃ ρυ15 πχγοάὲ!θ 5} 06. 4] 5᾽ ὁϊαιι αι: ἃ Αἰπὸμπ65. 

ΟἾεδὲ ἀἐϊὰ θθαποοὰρ αι Ὄπ αἱἷἱ ἰὰ 1 7ἠϊαείθ, 500 1ὰ ἴθευγα θᾶγθαγὸ 

ἀ465 (δἰῖθ8, δὰ ἰθπρβ οὐ Αἰπὸποϑ Θομβίγαιβαι: ἰ6Ὸ Ῥαυιπόπομ, οἵ 

οὰ ϑορίιοοὶα [αιβαιὶ ἀρρίαπάιϊν ΟΕ αἱρο- οὶ. 

᾿ς ΝΟΥ ἀνοἢβ ποίέ, ἀΔη5 Πποῖγα οι θηαῖ ΓΘ, ἰΟ5 [65 ΡΑΒΘΑΡ 5 

ἃ ῬΓΟΡΟΒ ἀ6546}5 βοΐ οἰϊόββ [65 ὁ! !Ποη5 465 ν1}]165. ΟἿ νει τὰ 

{1} ΠὟ δ ἃ ρ85 πῃ 586] 64] 5:σῃμα]θ τιη6 ἀἸβοοΓ 8 Π06 ἸΠ]ρΟΥ- 

ἰδηΐθ Θηίγ6 ἰθὰν ἰοχίθ οἱ ἰὰ θυ πη ν να]σαῖθ. Νόουβ π᾿ ΔΙ ΠΓΠΊΟΠ5 

Ροϊπηΐ 4α᾽ 6}165 [πββθηῦ 465 ΘΟΡΙ 65 ῬΌΓΘΒ οἱ δἰ πιρ[65 46 ᾿᾿Ἔχθιηρίδιγα 

δἰ ΠόπΊ θη; Πη815 1} Υ ἃ σσᾶη46 ἈρΡΡΆΓ6ῃ66 416 τουΐοϑ ἀναιθηΐ [6 ῸΓ8 

ἡ Πα ΡΒΟα 165 ἄδηβ Τ᾿ ογέάγο ἀότογπηϊπό Ρᾶγ ἰὸ τὸρ]ϑιηεπὶ 465 Ραπα- 

τῃδπό68. 

Αὐχ ἐά!οη5 465 ν1}165 1] ἔατς Ἰοιπάτο 1 ]ΠΠἰααο ἰδ ᾿᾿ Πέϊίοοη, 

ΘΠ Ομ πόθ ἀδη5 1 “4Ζπ6οοοίμηι ἀ6 Ἀομο 5. δὲ ποοιοίμηι υὖ ἃ 

Ἰ. ἌογοΖ 16 βαυδηΐ πιόπιοῖγα ἐς ΝΜ. Ἐρ- 2, ὕογοζξ, ἀδη5 ποῖγα ἀρρεηπάϊοο ΠΠ, 
ΘῈ. 51: } Ἰπῆποποο ἀθ6 1᾿Ἰπηρογίατοπ ἦα ρᾶ- 165 οχίγαϊ[5 ἐι Πνγτο ἀ Οβαπη 560 οοὲ “πέ6-- 

ῬΥΥῸ5 ἐργρῦθη θη Οτὲρθ. (᾽δϑὲ ἰὰ ποίθ Αἴ ἀοίι. Νου8. ἀπ ποη5 ἴοι 66 416 16 Πἰνγ6 

ἀθ Ἰ᾽ Ηϊφξίοῖγε ἐδ ἰα ογἰείψιιθ οἶνος ἴὲς Ονδος, οοητίοηί ἀθ ᾿]π5. ἱπιίόνθββαπε ἃ ῬΡΌΡΟ5. 66 

ν». 484-493, Ι"ΠΠΙααδ εἰς 1 Ηόζίσομ. 



ΧΙ ΙΝΤΆΟΌΠΙΓΟΤΙΟΝ ἃ ΤΠ ̓ 1Π11ΤᾺ Ὁ Ὲ. 

ΡΆΡ Τὰ] - πγόπηθ ἀπο 6 νΆ ΘῈ ΠΙΒΙΟΥΙ 16 ΠΙᾺ 15. [65 ὙΘΓ8 4} Υ 501 

ΓΡΆΉΒΟΓ 15. ΘΟ 6. {{πῸ5 ὁ ᾿᾿]Παείο εἰς ἢ δ ἑΐσον ϑοθὶ δ ρνητ 68 

ἃ ἀδ5 οι νγα σθ5 αἰ ΟΡΙνΆ]Π5 οὐϊὸθγΡθδ: γαϊτὸβ, Νιοάπον, Αὐϊβιοχὸμπο. 

ϑυϊναηϊ (ναϊτὸβ οἱ ΝΙοΆ ΠΟΥ, νΟΪοὶ 486] ὀΐαι 16. ῬΥΘΏΊΪΘΙ γ6Γ8. εἶθ 

Ι᾿7 ας εἰς ἢ Πόϊοεον : 

᾿] δ 

Μούσας ἀείδω χαὶ ᾿Απόλλωνα χλυτότοξον. 

ϑαϊναηΐϊ Αὐἱϑίοχὸηθ, οἷ, ῬΡΟῸΣ ΡΆΓ]ῈΡ Θχδοίθπιθηΐ, ϑαγαηΐ ἐἰ65 

ααΐθανβ (χατά τινας) 4α᾿ ναι ΘΟηΒα [68 Αγιϑιοχὸπο, 17 ζακίο εἶθ 

1“ Ηέἠϊοον ΘΟΥ ΠΟ ΠΑ]  ΡᾺΤ 665. ἴΓΟΪΒ Ψ6 75, 4] τη ρ᾽ρδῖθηῦ [68 

ηριΐ ΡΙΓΘΠΊΙΘΙΒ νοῦ ἀὰ Ρτγέδθα α ΘΟΟΠΠΕ : 

Ἔσπετε νῦν μοι, Μοῦσαι ᾿Ολύμπια δώματ᾽ ἔχουσαι, 

ὕππως δὴ μῆνις τε χόλος θ᾽ ἕλε Πηλείωνα, 

Λητοῦς τ᾽ ἀγλαὸν υἱόν - ὃ γὰρ βασιλῆϊ χολωθείς... 

ΠῚ ἢ οϑὲ ρᾶβ [ογῦ τηϑρνθ]]διχ Πα οἢ οὐϊ 8415 465 ΘΧΘ ΠΡ ΔΓ 68 

46 1᾿᾿7]]αάδ ἀγατῦ 465 ργέδμηθα] 65 ἀπ έγθπιβ. [.65 τμαρβοα 65, ὈΊθη 

65. ϑιὸοίθβ ἀργὸβ Ἠοπιχὸγθ, ἃἰπιαϊθηΐ ΘΠΘΟΤΟ ἃ ΘΟΙΏΡΟΒΟΙ 465 

προοίμια, (65. ργόϊι 65, δὲ 15. πὲ σέοιϊαιθηῦ ἀπ ὀρι50α6 αι ἀρτὸς 

ἌΟΡ ᾿ηνοσχαό [6116 οἱ 16}16 ἀἰνιπὁ βθοουμαθὶθ. Ναδαβ. 11 ΒΘ} }6 

ἔογι Ἂχιγδου ἀἴπαῖγο 46 1᾿]ἠαιίθ ἐδ “᾿ Ηόἠίοονν π᾿ αὶϊ Θὰ ΡΟῸΓ 

ῬΓέδιηθι 6, οἷν 4ιι6 18 νϑὺβ. ὈΠΙ4ὰ6 οἷϊό ρᾷγ Ογαϊὸβ εἴ ΝΙΘΆΠΟΡ, 

οι τηόπηθ 4116 [68 ἴΓ01]8 Πθχϑπηὸίγθθ ΓΘΟᾺΘ.}}15, ΠΟῸΒ. ΠΘ ΒΔ ΟΏΒ 

ἀΔη5. 4116] ἰϊνγθ, ρὰν Ατὶβίοχὀθῃμθ. ΠΕ ΠὟ ἃ τίη ἀ᾽ διι581 πὰ] οἱ 

αἰ ΔΌ551 οἷαι ἄδηβ ἴουϊα ἰὰ οοἸ]]θοιοη. (65 προοίμια, Οἵ, ΘΟΠΊΠῚΘ 

ΟἿ ἰ65. Ἄρρ6||6, 465. ρϑ15. ἤγυπιηθβ ἀ᾿ Ἠοπιὸγθ. 851 οδ. βοηΐ ἰὰ 465 

ΡΓόΔΙΏθῖ}65 ἀ᾿ Ἠομηόγι 465, 115. ἢ πΐ ρὲ ΠΡΌΓΘΙ 4116 ΘΟΠΊΠΊ6 (68 

Ἰη1ΡΟ ποι] οη5. ἃ 66. 4] δϑὺ ποῖγα οῃδηΐ ῬΓΘΠΉΪΟΡ, ΕΠΘΟΓΘ 16 

ν6Γ8 ἀθ (ναϊὸβ εἱ ἀθβ Νόμου π᾿ -ἴ-1} γα] 4 ἃ 1ὰ νϑπρθᾶμποθ 

ἀ᾽ΑΡο]]οη., ο᾽δϑι-ἀτ ἴσο ἃ ἰὰ βοδίθ 5616, ἂχ νϑὶβ 1-147 ἀ 

ΡΓΘΙΠΏΙΘΙ οἰ αηΐ. 

Ἀθη π᾿ ομηρόοϊιθ ἀθ ογοῖγα 4} ἃ δ 415 δχιϑιέ δὴ τὸ τὴ 

ΘΧΘΠΊΡΙΔΙ 6 46 1 7]ἑαεἰο ρονίαπι 16 {πιὸ ἀ᾿ ] γαῖ εἶ ἐ Ηό]ίοονι.. ΝΙ αἱϑ 

ἰὰ φαθϑίϊοιι 40} 8616 ἱπηρονῦί, οδδί 48 βᾶνοὶν 81 οδιῖθ 1ἠέαείο ὀιαὶι 

ἀπ θη Πδιῖθ ΔΠΠσυΙό. 1,6 γόδαοιθαν ἀ6 ᾿᾿ ““΄πϑουο τ Υἱ ἃ 5ῈΓ 



ΡΆΕΜΙΒΒΕ5 ΤΒΑΝΑΙΧ Ὲ5 ΟΒΕΘΟΞϑ. ΧΕΙ 

66 5)6ῖ ἀποαηθ οορετπ66 : οο 41 ρροῦνο 4116 165 ἀπ αγ5 4] ἢΟμὶ 

ΓΘηβοῖσῃθ π᾿ ἈνΙΘηΐ ΘἸΙΧ -- ΠΙΟπΊ65 406 465 1Ιἀ4665 ἰγὸβτναριιθα. [] 

ἀϊι, ἀδηβ 88 Ῥγθιηϊὸλο ρἢγα86., 46 1᾿]ἠἰαείο εἰὁ ἰ Πέϊϊοον ἃ 1᾽ αἷν 

ἀ᾽ ἐϊγϑ ἀμί 486 : ἣ δὲ δοκοῦσα ἀρχαία Ἰλιὰς, λεγομένη δὲ ἀφ᾽ “Ἑλιχῶνος, 

Οτγαϊὸβ, ΝΙΟΆΠΟΥ οἵ Αγιϑδίοχοπθ 6 80ηΐ ρᾶ85 [65 5615 δι αἴθι1 5 

Αἰ] ὀρὰόβ ἀδη5 ᾿᾿ 4“ πδο(ἰοίμιι, ἃ ρῬΥΌροβ. ἀθ ᾿᾿]ἐἑακίο ἀθ ᾿᾽ Πόϊϊοονι. 

Μαἱ5 ἰῈ τότμηοίρπαρα ἦ6 Ζοργγα οἱ 46 Πιοόαγᾳαθ πὰ ἀποῦπα 1π|- 

Ρογίαποθ, ρα 5416. πὶ [ἢ πἰ [᾿Δαἴγο π᾿ ἀναιθηῖ νὰ [6 ᾿νγ. [5 

αὐ θη ρᾶΡ αϊθηΐ ἢἀπ οἱ Π᾿ἀπῖγο 486 ΡᾺΓ οοπ]θοίαγο. οϊοὶ [65 ρτοὸ- 

ΡΓῸΒ5. ἴθυηθ5 46 1᾿ “]΄ποοοοίμηι : « φοργτο ἰὸ Μίαρπόβιθη ρϑηιδ6 4116 

ΙῈὰ ροδῃηθ 5Ὑ [{ὖ δὴ ἀϊαϊθοίθ ὀϑ! 486; Πιοόαγαιια ρᾶγθ]θπηθηῖ ᾽. » 

1,4 σοπ|θοΐαγο, οἱ, οϑῦ 6. ΘΟ ΓΔ ἸΟΙΙΟΠ ἀνθὸ [65 [α115. ΠΠ ΗὟ ἃ 

Ρᾶ5 ἰὰ τηοϊπάγα ἰγᾶσθ αἀ᾽ 6ο]1θῃη6., 5010 ἀδη5 16 νϑὺβ [ΓΔ ηβουιΐ 4᾽ἃ- 

Ργὸβ Ογαϊὸβ οἱ ΝΙοάπΠοΟυ, 801} ἀλη 165 [ΓῸ1]8 ΘΓ [ΓΔ ΠΒΟΙ15 αἰ ἀρΓὸδ 

Ανιβιοχὸμπο. 

ΠῚ π᾿ δδῦ πα]! πλοῦ ργοθα} }6., 4101 αυΐθη 156 Οβαηῃ, [᾿ἐαἀΠ 6 

ἀθ 1᾿ “΄πϑοαοίμηι, 4 ΑὙΙβίαγ 86 αἷΐ ᾿σπογό [7 ακίο ἰδ ἰ Πέζίοονι. 

ΑὙΙΒίΆΓ].6 βαναιῦ τοι ἃ ΠΊΟΙΠ5 66 4αἾ Θη ἀγδιθηΐ ὀου Ανιβιοχὸμθ, 

Πιοόαγααθ οἱ ζορυγθ, ἴοὰβ [65 ἴΓῸ]5 ἀπιόγι θαυ ἃ [ὰ1]. Νόοι5 50ρ-- 

ΡΟΒΟΠ5 ἄοπο 41} ᾿᾽ἃ Θοππαθ. [ἃ βαρϑδιταίοι ἐς τ] οὐ 16] 

ΡΡέδῃθ]8. Ἰηϑισηιπαμί ἃὰ πηδ]οϑίπθιχ οἵ Δαπη γα] 6 ἀέθαϊ ἀ6 

ι7Πἰαάο τταἀτιϊοπη6}}6, ἢ6 ροῦναῖῦ ὀϊγο, ἀὰχ γοὰχ ἀπ ποιητὴ 46 

56η5 οἵ 46 ροὰϊ, σα Ὧπ ἀρθγγαῖοη ἀ6 ᾿Ἰσποόγᾶποθ. ΑπΠΠὰ6 οἱ 

ΠΟΙ, ἅπ6 7έλαςἰ6 4] ΘΟΠΠΘηΘΑΙς 1551 πη] Π6 ροῦν διΐ Ηἱ ΒΘΓΥΙΡ 

ἀδ ἴγρα ἃ ὑπ βόγιθιβα ἀιουῖμοβθ, ΠῚ Πγδη16 ΓΘΟΟΙΠΊΔΠΩ ΘΙ 5685 [6- 

ΦΟΠΒ ΡΙΟΡΓΘΒ5 ΡΆΓ ἃποαη6 ργόβοτηρι!οη αἀ᾽ Δα! Πα πιο. Αὐιβίαγαιθ 

5. ΔΪΟΙΙ56 ΠΕΘΙΦαΘίοΙβ, 85 565 ΘΟΓΓΘΟΙΟΠ5, Οἵ μ᾽] αἰὸϊ ἀΔΠ5 5685 

ΓΘΒΕΠΓΌΓΟΠ5. 46 νυ ηΐθ5 ΓΟΌΓΠΙ65 ΡΤ 66 4α᾽ Οἢ ἀρρεοἰαι [65 ἀαγι- 

ἔϊψιιο5 (αἱ ἀρχαῖαι). ΠΠ| οΘδ51 ΡΟβ51016 φας 1᾿]͵ἱαάία δ ᾿ Πόϊζοοη αἷϊ 

ΘΟΠΟΟΙΓΕ, ΡΆΓΠΙΙ 065 ἐἀΠΠ10Ὲ5 ἈΠΟΠΥΠΊΘΘ, ΔΠΧ ἈΠΊὀΙ]ΟΓΔΊΙΟΠΒ. αἴ 

ἰοχίθ ρου [βοϊομπό ρᾶν Ασιβίαγααθ. ΟἾδϑὲ 16 βοὰϊ ποηπθὰν 4} 

5010 ΡΘΓΙΠΏ5, ΠΟ Ρᾶ5 Πιόπιθ 46 γενυθη 6}, Π815 αἰ ἸΠΠΔΡΊΠΘΓ, 

Ροιν 616. Μαιβ Αγιβίαγιθ ᾿ἀυγὰ πόρ!σόθ, οὐ Θοπηπηθ. [11556-- 

Ἰ, Τὴν δὲ ποίησιν ἀναγινώσχεσθαι τῷ " τὸ δὲ αὐτὸ χαὶ Διχαίαρχος. 1 πιοΐ 

ἀξιοῖ Ζώπυρος ὃ Μάγνης Δἰολίδι διαλέχ-- ἀξιοῖ ριουνα 4α᾽ 15 πΘ δα ναιθηΐῦ μὲ5. εἰθ ψίδως 



χιν ΙΝΤἈΟΌΌΟΘΤΙΟΝ ἃ ΨἼΠΙΑ ΒΕ. 

πιοηΐ τόρυϊόθ ἀμεῖχιιθ, οὐ ΘΟμΙ 6. ΡΤ ἴΤῸΡ ΤΘΙΏΡ]16 αἰ ἈΡΒΌΓΡ 65 

τ ΤΟΡΡΟΪ ΔΙΊ η5. 

Οβάπη ρθη86 406 1᾿7Παείο εἶς ᾿ Πέἠοονι ἀθναὶϊ 50η. {πὸ ἃ 06 

4 6}}ς ὀΐαιε ἰὰ 56 ὺ]6 41] ρογιὰϊ δὴ ἰὀΐθ ὑπὸ ᾿πνοοδῖο ἢ ἃτΧ 

Μυ565. (δῖα. ΧΡ! οα το. π᾿ οϑὲ ρὰ5. ἴογι παϊθγο!]θ. Ἀϊοηὴ πὸ [αι 

παῖϊτο ᾿Ἰάἀός ἀ ἨῤΠοοη, εἰ ἀδη5 16 ΡΥΘΏ ΟῚ ργόϊα 6, πὶ ἀ8 5 [6 

ἀφυχιὸπιο. 6. ΡΓΘΠΊΙΟΓ Ργόϊα 6 π᾿ Ἰηνοαιι6 πηόπι6 ρὰ5 [65 Νίι865, 

11πὸ αἴ 486 105 ΠΙΘΠΠΟΠΠΟΙ: οἱ μῆνιν ἄειδε, θεά τηόΓΙτο ΓΑ} ἀπίδηι 

{πὸ Μούσας ἀείδω ἰὰ {αλ!Ποαῖοη αἰ ΡΡΕ6] αἰιχ ἀόθϑβθϑ δἀογόθϑ 50 

ἩΙοοη. [μὰ ἴαφομ ἰὰ ρ] 8. 51Π1|016 ἀθ γεπάσγθ γϑῖβοη ἀὰ {Π|6, 

ΟοἾδβὲ 46 βιιρροβου 416 ἰδ τηαη βου ἀνα ὀϊό νὰ βὰν 1᾿Πό]οοη, οἵ 

411} [αἰβαὶ ραντῖο ἀθ ’ὰ ΒΙΡ]ου δα ἀα ἰθηαρ]α 465 Νυ865. 

Νοιι5 Π6 βᾶγοῃϑ ΤΙΘὴ ἀθ ῥγόοἹβ 51} 165 ὁ ΠΟ η5 46 ᾿᾿ ]ἐἑααίο 51π|- 

Ρἰοπιθηὶ ἀόβιοπόθβ ρὰν 1 ὀριπὸϊθ α᾽ αγιέψιιο5. (Οἱ ὀϊαϊοηΐ, βθίοῃ 

ἴοιῖθ ἈρΡράγθηοθ, 468 ΘΧΘΠΊρ ΑΙ ΓῸ5. Δη ΟΊ ΘῸ5. ἃ 1 Ἰβᾶσα 46 [᾽8]- 

Ρἰναροῖ ἀθ νἱηρτ- απαῖνα ἰδ ιΓ65,) ἢ τοδί 468 665 χοιναί 4] βθύνδιθηΐ 

ἀδη5 165 ὄθοϊθϑ ἃὰ οἰηααϊὸπηο 5ιὸο]θ, εἴ ἀοαΐ αι] 465-165 ροΥ- 

ταϊθηΐ ἀθ85 ΘΟΓΓΘΟΙΟΠΒ ρ΄ α5 ΟἿ ΠΊΟΙΠ5 58 1158 |58 1068. 

1,65 δι οπβ ἑπαϊρἑαμεί ο5, 165 κατ᾽ ἄνδρα, ο᾽οϑ:-ἃ-αἴτα [65 τό- 

ΟΘΏΒΙΟη5 ἀ6 |᾿7ἐαύία ἀομπὶ 165 δυΐθαῦβ δϊδιθηΐ ΠπομΠα  γοπιθηΐ 

ΟΟΠΉυ5, 50ηΐ 6 ἰοτῦ ρϑιῦ ΠΟΠΊΡΓΘ, ἀΘΡα 1516 [Θπηρ5 46 Ῥιβιβίσαϊο 

᾿υϑζα αι ἰθπιρ5 465 Ριοϊόιηόθβ, οἵ ἰὰ ρ΄ υ8 ἃποίθηηθ π᾿ βϑί ῥὰϑ 

Βοαποοιρ δηϊόγιθασο ἃ ἰὰ ἢπ ἀπ οἰπαυϊὸμηθ 5ιὸο]6. (Ἶϑδδὶ οβ6]]6 

ἀ᾽Αππμδοθιι5 46 ΟοἸορθομ, ἰῈ ροῦδῖθ ὄόρι4αθ. ΕἾ]6 δβι οἰϊόθ ρ]α- 

5165 [015 ἀἄλη58 [65 δϑολοίϊθα εἰδ Κ᾽ δγιῖδθ. ἘΠΠ|ᾳὲυ᾿ 5886. ἀϊβιπραδι πᾶ- 

[ἀγ  ]Θπηθηΐ ΡᾺ 46 ρυᾶπ 65 4αα τό5, ἀγαπΐ ὀϊέ [116 ρᾶγ 16 βαγαπῖὶ 

ἀἸβορ] 6 ἀδ ϑιόβμηρτοιο ἀ6 ΤΠα505, ρᾶν απ ΙΟΠΙ6Π, ρᾶ1 ἀἢ ΠΟΙΏΠ.6 

ἀ6 τὰ]θηῖ, ρΡὰγ ἅἢ ἀ65 ρα πϑυρθαχ ὀμηι}65 ἀ Ἠοιηὸγο. Να!β 66 

Ὠ᾿6βϑῖ Ῥᾶ5 511. 4αθ 4165 νὩΠ Δ ἴ65 416 ΠΟΙῚ5 ΡΟ Ο5. ἀόοΙ 46. 5] 

ΑΕ, ΟΪ ι15. 5᾽ ὀϊαις θογηό, οἱ οἷν ΠΟ, ἃ ΡΘΙ ΘΟ ΟΠ Π6Ρ ἰὰ νὰ]- 

ϑαίθ. ΠΠ δύ νγδΙβθη} 0]. 0}]6 416 5658 ΘΟΥΓΘΟΙΙΟΠ5 π᾿ ἀνα θηΐ 78 Π1815 

ΓΘ δὰ εἰ6 ΡΊ θη ἰὀμπηόγαιγα. 

Τὰ τόσθηβιοῃ εἐ᾿ Αυιβίοϊθ, οοἴίο ἔαμηθιιβθ δαζέϊογι εἶδ ἰα οαδϑδοίίο, 

ΘΟΠΊΠΊ8 ΟὮ ἰἃ ΠΟΠΊΠΏ6, Π᾿ δϑὲ ρᾷ5 ᾿ῃη θη ΠΟ η66 ἀπ6 5616 [Ὁ15 ἀδ 5 

ἰ65 δολμοίϊθο εἰ Κ᾽ δγεῖδθ. 1] οϑὺ βοββι}0]8 4118 ο6 β|]θηοβ βοὶϊξ απ οἴει 



ΡΒΕΜΙΒΗΆΒ ΤΆΑΑΥΑῸΌΧ ὉῈ5 ΟΑΒΕΟΘΞΚ. ΧΥ 

ἄπ ᾿αδαγά. ΝΟὺβ βου ηγθ5 Ὀΐθη ἰοῖῃ εἰ ἀγοῖν ἰοιι65 [65 να δ ηἴ0 5 

ἄς ᾿᾿7 ακίο φα᾿ ἀναϊθηῖ ΘΟ]]Πρ 65. οἱ ΘΟ ηϊ665 [65 ΑἸθχα 15. 

Ο 6 }65 41 γϑηδιθηὺ 6 ἰὰ ἀϊονίμοβα ἀ᾿ Αὐιβίοιθ ροανθηϊ ἀοηῸ ἅνοΙτν 

Ρόυι. Ναϊβ 1] δϑί νγαιβθη}]} Ὁ }]6 46 ο᾽δδὶ ἰὰ ἀϊουίοβα 6 ]6- πλόπηθ 

41 ἁγναὶ Ρέμι, δὲ ἰοῃρίθηιρβ. ἀνὰηὶ αι ΑΤΙβίαγ 6. οονρσθὰϊ οἱ 

τηἰογργόιὰς ἰὸ τοχίθ ἀθ 1 7)ἐἑαιίρ. Νοι5. π᾿ ἌνΟΠΒ. ρᾶ5. Ὀ6βοῖῃ ἀ᾽ οχ- 

ΡΙΖαΘν οοπηηθηΐ ᾿᾿ΘΧΘ ρ] απ 6 ἀ᾿ ΑἸΘχαηάΡ ἃ ρὲ. ἀἰβραγαῖίγ; οἱ 

"ἢ 581 ἄνθὸ 486}16 πόρ!ρϑποθ 165 ἰἰνγο8. ΓΓΘηΐ ἰγαιτ65. ΡᾺΓ 165 

Πόλι θυ. ἀ65 ὈΙθη5 αἰ Αὐϑιοίθ, 

ΤΡ άτομ 46 Ϊὰ οαββθιῖϊθ δϑῦ ρουγίδηϊ, (6 ᾿ουϊθβ 165 χατ᾽ ἄνδρα, 

Δ πιοίη5 46 ἰοιίοϑ [65 χατ᾿ ἄνδρα ΔΓ ΙΘΌΓ65 ἃ Ζέποσοϊο, 6616 

ἀοῃΐ 1] ποιι5 δϑί [6 ΠΙΘῸΧ ΡΟ 115 46 ἀθυῖποῦ [6 οαγοίογθ. Ασὶβίοίο, 

ἀλη 565 ΟἸυ ΓΆΡ 5, Οοἷἵο 85562 βοιγθηΐ 1] ἰααίδ, εἴ 5865 ΟἸΓἈΤΠΟΠ5. ΠΘ 

50ῃΐ Ρᾶ5 ᾿ΟὈ])ΟΙΓ5. ΘΟΠ ΟΡ ΠΊ65 ἃὰ ἰθχίθ 416 ἤοῖι5. ΘΟΠΠΔΙΒΒ0η5, ΠῚ 

πόδι ἃὰχ ἰθχῖθβ 416 Βιρροβθηΐ 165 ναι ηΐθβ 4658 ἐἀπ!10η5 ΘΟη1- 

Ρυϊδόεθβ ρᾶγ ἰε5 Αἰθχδπάτσιηβ. ΠΥ ἃ ὑπ ΘΧΘΙΏΡΙ6 ΓΘ] Ζ.8}0]6 ἀ6 

οοἴῖθ ἀϊνθγρθποθ, ἀδηδ [6 ᾿ἰνγ φααϊνιδιηθ 46 ἰὰ Π)]όδίαρλγοίφιιο. 

Οπ 1π|, ἂὰ οπαριγν ἀθ ὁ6 ἰντθ, ψφα ομπιόγα τεργόβθηϊθ 486]- 

46 ραν Ηθοΐον αδ]ιγαπὶ μὰν 1᾽ ϑἴεϊ 46 58 Ῥ]Θόβαγθ, ὀ{οχιείμι, ἑα 

γαΐδογι ῥοιίορνογδέθ : χεῖσθαι ἀλλοφρόνεονταἦ. ουδ ΟΠΘΙΌΠΘΡΙ6Ζ θη 

γΆ1η, ἀδη5 ποίτα 7έϊαοίο, ἰὰ τηοιηάγα ἰγᾶθα 46 οα ἀέϊισα 4Ἤδο- 

ἴον. Οαδπά ἰ6 πέγοβ τουθη ἃ ἐϊέ αραϊΐϊα ρᾶν Αἱαχ, ΧΙΥ͂, 

412-418, 565 ΔΠ115 [6 ταϊὀνθηΐ, οἵ ᾿᾿διηρουίθηϊ ὀνποαι. Π]| σορροπα 

565 Θβρυ5 Δχ θοΓὰ5 ἀἃ Χαηια, ρὰ15 5᾽ ὄνᾶπουϊ 46 πουγθϑα. 

Π| τόῦντγα [65 γευχ, ΧΥ, 240, τβοοηῃπαὶϊ 565 ΔΠῚ15, οἵ Ἰοὰ 46 

ἰοαΐο 8ἃ γαίβοῃ. Ηθοῖογ ἰοιηθα ἀδη5 ἰὰ ρουβδιὸγε, ΧΧΙΠ], 580, 

ἔγαρρό ἀπ οΘοὰρ τηοτίε], εὖ 1| μ᾽ Χριρα 4 ἀρΓὲδβ ἅγοὶν ρᾶγ]ό ἃ ἀθὺχ 

ΓΘΡΓΙ565. (μδ5 ἀθὰχ ἀϊβοοιβ ἀ Ἡδοῖον βοηΐ ἄδη5 ἰὰ πιόπλοιγα (6 

τουΐ 16 ποπάθ, οἱ "ΟΠ 881 46 ἰουῖ γ᾽ οϑί ἀ᾽ απ 8:116 ρατίδιϊα οἱ 

ἀπο ρατίαιτα ᾿ποια 6. (᾽ 6βύ δὰχ ἰ6 ἀθγΏΙΘΥ τηοΐ αἰ Ὧπ6 ργορμόμθ 

4101 5 ΔΟοοΙμΊρ τὰ 416 ἰὰ τοῦ Δομμὸνθ 50} ΟΘΌΥΓΕ : 

Ὡς ἄρα μιν εἰπόντα τέλος θανάτοιο χάλυψεν. 

ΠῚ εν ἃ ρᾷ5 46 ἀοαίε φυ᾿ Ατιβίοίθ ας θὰ, ἀδπ5 50ὴ }ἠααία, ὑπ 

1, Ῥᾶπη5 ἰὰ ἐγαάιοιίίομ ἰγάπραϊδα (ῬΡιο-.͵ ρμ. 182, δ 1! δϑὲ οομημιθμίό μὰν τη6 ποΐθδ, 

γῸὴ οἵ Ζένουι), [6 μᾶϑϑαβθ 868 ἴγοιυθ, ἔ, 1, μ. 260-291. 



ΧΙ ΙΝΤΆΟΌΌΟΤΙΟΝ Α ΜΊΠΙΑΘΕ. 

γΘΥ5. 40 ΠΟΙΙΒ ἢ ἌΝΟΠΒ5 ρἷκ5., οἱ 401 ὁ πολι, ρὲ χεῖτ᾽ ἀλλο- 

φρονέων. (δ᾽ νΟΙΒ 56 γοῦνα! ΡΓΟΡΑΙθηθηὶ, ΧΙΥΝ, 421. Ομ π΄ ἃ 

Ροΐηϊ, ἄνθο τ ΠΟΠΊΠη6. ΘΟΠΉΠ)6. Ατιβίοιθ, ἰὰ να! θ ΓΘ ΓΘΘΒΟΌΓΟΘ 

ἀ65. ἱπιρατατοπβ οὐ αἰ ἸΘΠΟΡΆ ΠΟΘ, Οἱ ἀς Ἰόρὸνοιό, οἷν ὁ ἰαρϑιβ 46 

τόιηοῖγο. ΠΠ οδὲ ὀνιάθηϊ 4υ᾽ Ατιβίοιθ, φυδηά 1] οἰἴαῖς 1 7 ἰαιίο, οἱ- 

ἴα [6 τοχίθ 4} ἀναῖ [1- πηι 6184} ἡ. (δ 4αϊ π᾿ οϑί Ρᾶ5 ΠΊΟΙΠ5 

ὀν)άοηι, οἶθδὲ Ζα πη ἰοχίθ 41 ργέβθηϊαιὶ ἀ65 ραν θυ αν 65. αιι551 

ΠΟΙΆ θ]65. 46 66}}16 416. Ποῖ5. γθΠῸΠ5 46 5] σμα θυ ἢ ἐϊαϊτ μὰ8 ὕπ6 

51 Π|ρ16 τόνιβιοι 46 ἰὰ νυ]ρϑίθ. Αγιβίοίθ αναϊῦ οοηξόγό 465 πηδηιῖι5- 

ΟΥἿ5 ἀἴνθυβ, Ομ Οἶβὶ ρΆ ΤΠ] 165 ἰθοοηδ8, ἂὰ ᾿θϑοΐη δ]ουϊό, 4αθ] αθ- 

[Ὁ]5 τοῖγαπομό οὐ τοιηδῃϊό ρϑαϊ- "6, Π1815 Του] Γ5 αἀ᾿ ἀργὸβ 465 

δαϊοΥ 165, Δ Π1815 ΡᾺΓ 512}0]6. ΘΔΡΤΙΟΘ. 1] 5᾽ ὀϊαιῖ αι! δΙά6υ, ἀϊί-οη, 

ἀδλη5 66 ἴγᾶνδι! ΟΠ 416, ρᾶγ (]]Πϑπὸπθ οἱ Απάχαγάαθ. 

Οὐδ] αυθ5- ἢ5 οοπιρ!ὸϊρηϊ 18 ᾿ιδῖθ 65 αι ἴθ}5 ρΡἐδθχδῃ στ 5 

ΡΆΓ [1Ὸ15 ΠΟΠῚΒ : 10 οθτίδιη Πα ΓΙΡΙ46, 4] ἢ δϑὲ οθυ [ΔΙ πθπιθπί Ρᾶ5 

ΙῈ σταηά ροδίο ΕυΓΙρΡΙ46, πι815 411 ρουγγαι ἄγον ὀϊέ ἘαρΙρι 6 16 

Ἰθαμο, ἢ]5. οὰ πονθὰ ἀὰ ἱτᾶριαὰθ: ἀἢ οογΐαϊη Ναβϑὰβ 46 (108, 

ΔΡΒοΟΪυπηθηΐ ᾿ποοηηῖ α᾽ΔΙΠ]ΘῸΓΒ; ἀπ οογίαιη [ΟΡ ΌΤΑ5. ἀ6 ὅυγα- 

οὐ56, ἄοηΐ [᾿δχιϑίθηοθ πηδπη6 δϑὺ οοηϊθβδία]ο ", (δ 5 ὨΟ 5 Π6 ἀϊβθηΐ 

ἈΡΒΟΪαπηθηΐ ΤΙθη ἃ [᾿ἘΒργῖ. ΝΟὺβ. Π᾽ΆνΟΠ5 ρ85 Πιόπι6 τπ6 5616 

νανδηῖθ ἀθ 1᾿7Πααἰ6 ἀ᾿ ΒατΙρΙιά6, οὰ ἀ6 66}]|6 ἀθ Νϑββιιβ, οὰ 46 

06}16 ἀ6 1 ὀορογαβ. Ρμμέϊαβ ἀ6 (08, 16 πηαῖϊίτο 46 Ζέποαοίϊο, εοϑὶ ὰῃ 

ὀογίνδιη οὐϊὸθργθ. Π] ὀϊαιῦ θοη ροξίο, οἱ 1] ρᾷ8558 ΡΟᾺΓ ἅνοιν ἐϊό ἀπ 

Οὔ Ζαο. μΆ}0116. ΠΠ ἀγναῖὶ (αι, ἀτ-οη, ἀ᾿ ΠδυΓθ865 ΘΟΡΓΘΟΙΟΠ5 ἃἃ 

τοχίθ ἀ᾿ Ποιηὸνθ. Νίαιβ. οῃ μηδ γοὶϊῇ π}]6 ραγί χὰ Ῥ[μηὀϊα5 ἀ8 (ο8 

αι ἀοηπό ἀπ6 ἐάϊπομ ἀ6 |᾿7ἠαα6 οα ἀδ 1 Οάγοδέο. Ο᾽ δδὲ ἀδῃ8 

ΖαΘ 8 ουντάρο 46 Πόταΐαγο οἷ 46 συ ΠΊΔΙΓΘ 4111} ἀγαῖῖ 588 

ἀοαῖθ οομϑβίρηό 8565 ΟὈΒΟγΊΊΟΠ5 ῬΠΠ]ΟΙ]ΟΡΊ468.. 

Νοιβ π6 ἀθυοῃβ Ροιηῦ ΟΟΠΊΡΙΘΙ ΘΟΠΊΠΙΘ ἀς Ἰόριτηθϑ ὁάϊΐθιιτ5 

1, Νοῖὶ5 ἄνοῃβ ὀϊέ ἰογὲ ϑιῦρ 5, 4υὰπὰ 

ΠΟῚ5. ἈΝ ΟῚ 5 ΤΟ ΠΟΘΙ ἀπ 615 66 ῬυΟ] ὁ πλ6 

ΡΕΠοΙορίααο, 46 ἐοπδίαϊου. 4αἢ} π᾿ αναῖ 7α- 
Πη8 15 ὁϊὁ γϑηναυ τό μὰν ρουθόπηθ, Αποιιῃ ε[65 

Θοπηηθηΐαΐθιν» αἰ Αγδίοίθ παν ἠᾳ πιὰ 15 

ΘΠ ΘΠ 6 5δἱ χεῖσθαι ἀλλοφρονέοντα οοΥΓ65- 
Ροηά γόο!! οπιοπὶ ἃ ἀπὸ ἐχργεϑϑίου 4ἾἮο- 

την, οἵ ἀπο (465 ἐοπηηδπίαΐθινα 4 Ἦο- 

"Ἰπδγ6. πᾶν 41 Ἰα πιὰ ἷ5. 58 4υ᾽ Ααϊδίοιο γοὶΐ 

46 Ια ρμασῖ, ἀλη. 65 νϑὶ8 ἐθ ᾿᾿ 7ἰίακίε, 
Ἡδεοῖουν ἀό]ναπξ. 

2. Τὐαπίααθ πηθητοη απ αἷς ἐ6 δα 

Πέορογαβ εϑῇ ἀὰλπ5 1᾽ “ποοάοέιι ἀ6 Ῥατνι5, οἵ 

6116 Ὑ δϑῦ δδοοοπιρᾶρπόε 46 ἀέία1]5 4.1 ὀΐοπὲ 
ἃ ε6. ἐέπιοϊρπᾶρα ἰουΐα δϑρὸσθ Δα Π 6 πίι- 
οἰτό. ὕογες, ἃ ἰὰ ἢπ 46 ποῖτε ἀρμεπάϊος 1, 
1658 ορϑδευναῦοπδ ἀ6 Καὶ] ΤΘῃγ5. σὰν 1 ̓Ἰδᾶρα 

[ἀρὰν ϑϑησομ50}} 46 ᾿’“ηεοάοέιι ἀς Ῥαγίβ, 



". 

ΡΒΕΜΙΕΒΒ ΤΒΑΥΑΌΧ ὉΕῈ5 ΟΒΕΟΘΞϑ. ΧΥΠῚ 

ΡΓόδΙ χα πἸη5. 668 διασχευασταί σα ἢ Π]ΘΗΠΟΠΏ 6 ΡαΓΓΟἵ ΘΟΠΠΊ6 

αὐδηΐ ἔγανα}}]ὁ ἀνθὸ {γο ἅὰ ΡΟΡ ΘΟ Οππθιηθηΐ 46 1᾿ανγα αἰτνῖ- 

Βαόε ἃ ῬιΙδβιβίγαϊθ. ΟΠ 8᾽ ϑδὲ ἴοὰϊ ἃ ἔα! τπόρυι8 5ὰ} ο6. 4] 165 

ΘΟΠΘΘΡΠ6. ὅᾳ. ἀόβηϊίίοη, δα οίον 5 οι, ροίϊον 65", οϑὶ ἀπὸ 8ἃ}0- 

οι οοπίγο- νόγιό. [,6 νϑυθθ διασχευάζω, ἀἀη5 ἰὰ ἰαησαρ ογαϊὶ- 

ΠΔΙΓΘ, 5 δηϊθη, βϑίομ ἴθ ΘΟΟΘΌΡΤΘΠΟΘΒ, ἰδηϊὸϊ θη θΟΠΠ6 ρατΐ, 

ἰαηϊὸϊ 6ἢ ΠΙΔΌνΑΙΒ6 ρατὶ. (Οἰ δϑὲ οομῆμηθ ὨοΐΓΘ γΘΡ06. αὐ γα". 

ΤΠ ἾΘηβθμΊ]6 ἀ6 ἰὰ ρἤιγαβα ἀόίθυ ΠΠ]π6 568] 5011 1 δοοθρίοη ανογα- 

Β]6, 5ο1Ὁ ᾿᾿δοοθρίίοη ἀὀίανογα!θ. Νίαι5 οα νεῦρα διασχευάζω, ἀδη5 

Ιὰ ἰᾶποιιθ ἀ᾿ Αὐιβίαγαθ οἱ ἀ8Π5 06118 46 ἴουϑ 168 Ὁ ,ΑΠΙΠΊΔΙΓΊΘΠ5 

ἄς 1 Ἔφο!α ἀ᾿ ΑἸοχαπάγιθ, ἃ του͵οιιτβ 16 56η5 46 ἀόξογρῃίβοι οἱ 

αἰ Ἰπίθγροίοι. Π| ΠὟ ἃ ρᾶ5 1π6 5θ6]6 θχοθρίιοη. 1.65 βυ βίδη 85 

διασχευαστής οἴ διασχευή 515] ΠΘηϊ ἐγιίογροίαίοιι" οἷ ἱχιίογροίαίΐοη, 

δ᾽ δὴ Ὀ]15 τηδιιναῖβθ ρᾶτί ΘΠΟΟΓΘ, 51] Θϑ ῬΡΟβ51016, 416 065 ἄβιιχ 

ΘΓ ΠΊ65 ἢ ΆΠΟΔ15. {, ΟΡΙΠΙΟΙ να] ρσαῖγο δι [6 τόϊθ 465 ἱαδοόναδίθο 

ηἾἶὰ αἀἾ δαῖτα δυϊουιτό ΡΟΣ 6116 Ζὰ6 ἰὰ τηέργιβα ἀθ ὙΥ οἱ. Οἡ 1Ἂ 

ΥΕΓΓᾺ ΡΆΓ ΠΊΔΙηΐ ΘΧΘΙΊΡΙ6, ἀδπ8 ΠΟίγΘ ΘΟΠΙΠΊΘΏΪΑΙΓΘ; ΠΊ815. ΟἹ 

Ροϑυϊ 16 νοἱν ρυβ οοτμηρ  ἐϊθιηθηΐ ΘΠΟΟΓῈ δ η5 [65 {αδῖχα Οὐ ΟἸΠΑ 

Ρᾶρεβ οὐ Καὶ [6 γ5 ἃ οοποθηίγό ἰουῦΐ ο 4 ὋΠ 8810 οἷ 50} 

165 ἀϊαβοόναβίθβ οἱ δ. ἰὰ ἀϊαδοὸνο . 

1,65 ἀϊαδοόναβίθβ π᾿ οπΐ τΊθη ἀ6 σουμλιη ΠῚ ἀγθο ΑΠΠΙΙΔΟἤ 5) 

ΠῚ ἅγϑς Ατιϑίοϊθ, ΠῚ πιόπηθ ἄνθὸ 05 ποῃπόϊος ἀιογι μαπΐθ5 ἀ65 

᾿Ὑ1|65, ἀοπὶ ΑΥἸβίαγ 16 Θϑυτηδιῦ [65 ἰγαναυχ. (δ βοηΐ 465 ργέβομιρ- 

ἴαθαχ, 4] πῆ! σοὶ ἃ Ἠοτηὸγθ οἷ 465 γϑὺβ 46 ἰδ ρΙΌΡΤΟ [ἈΡτ]- 

416, οὰ ἦ65 ὑ8ῦβ8 διηργαηῖόβ ἃ ἀ᾽ αιιἴτο5 ροῦδῖθβ, οὐ 468 γ6 8 6 

οἴει πομλόν! 165, Π1415 συ Ἠομηὸγα π᾿ αναὶΐ ροϊηΐ πη15 ἰὰ οὰ 115 

856 ἰτουγϑηΐ ἱπάπηθπὶ νόρόϊόβ. 1,ἃ ἀϊαβοὸνθ βϑαϊΐ ἅνοιν ὀϊό ἴαϊτα ἃ 

Ῥοπηθ ᾿πίθπΈοη ; Πη815 6116 π᾽ δβϑί Δ 1η815 4 η6 ῬΓθῦνα οἱ ἐ[6 

Τηϑυγ 815 σοὺϊ, οὐ α Ἰγγόέϊθχιομ, οὰ ἀ Ἰρπογᾶποθ. ἴ6]5 δοὴΐῦ [65 

[ΘΓΠΊ65 41 γιθηπθηΐ ΘΟΠΊΠ6 α᾽ Θιχ- Πόπη65 ἃ ἰὰ θόῦοῃα ἀ᾽ ΑΥΊ- 

βία 6, ομδαιθ [015 4} 5᾽ἀρὶ᾽ οὰὐ ἀθ ραϑϑαρὸς αγγαπρός 

(διεσχευασμένα, διασχευασθέντα), οὐ αἰ αΥ ΑΙ ΘΙ75 εἶδ ρασϑαροα (δια- 

Ι, ῥνοίόροπιόπεε,, ΧΧΙΥ͂, ρμᾶσβ ΟἿ Ρ. 948-952 46 ἰὰ ργδηηὸνα ὀάποη, μ᾿. 998- 

ἀφ ἰὰ ρῥγεπηϊδυ ἐάιτοπ, μᾶὰρθ 9! 46 'ἃἩ ὀ 5837 46 1ὰ ἀθιχιὸπηθ, ψόογθ, 5ι1 [6 ᾿ΐνγα 
ἀειχιὸπιθ. 46 16}105, ἴθ σμαριίνο ΑἹ (6. ὁδί ἤμέγο-- 

2. Ὀὲέὲ ΔΑρϊδεαγοίὲέ σεμαϊί5 Ηονηορϊοῖς, ἀιιοξίογι, Η. ΟΧΧΙΞΌΧΧΙΙ. 

ΕἸ 



ΧΥΠῚ ἹΝΤΆΟΌΌΟΘΟΤΙΟΝ ΑἸ ἸΓΡΙΑΘΕ. 

σχευασταί). ΑΤἸδίΆΛ ατι6 νὰ, ΘΟμῖΓ [685 ἀϊαβοὀόναβίθβ, [568 ὰ Π1π61- 

σπαῖίοι, Νόοιιβ γοι]ὰ μίθη ἰοϊῃ ἀθ οθ 401 5 δηϑεῖσπθ, ἀδθραῖ 179ὅ, 

ΘῸΣ Ια οἱ ἀὁ [αὐτθὰν ἀθ5 βηοίόφοηιόηος. ΟἿ 56. Τρ ρβ!}]6Ὲ ἰδ στιάϊ- 

οὐ] τηαΐῖτο ἀ᾽ ὀοοϊο αἰ μόμίθη 41 56 ναπίαϊδ, ἀθναπὶ ΑἸοΙ Ια 6, 

ἀ' ἀνοὶν οουερό Ηοιηὸγο΄. 81. Αὐιβίαγααθ ἀναὶῦ ἰγουνό, ἐδπη5. [ὰ 

ΒΙΡΠ οι πόας ἀ᾽ ΑἸοχαπάσιο, ᾿᾿Θχθιιρίαῖγο ἀὰ τηαῖίγο αἀ᾽ όοο] 6 αἰμό- 

πἴθη, οἱ 4ὰ}}} δὰϊ ἀαϊσπό ποβ ἀγα ὁ6. 4} ρϑηϑαϊῖ 465 οοῦγθο- 

[0η5 ορόγόθϑ ρὰγ ᾿᾿ ουϊγοουϊάαπι ἀϊοΡιμπἴθ, ΠΟῸΒ ΔΌΡΙΟΏΒ ροαϊ- 

ὄϊτο Ἰὰ οἱ 1ὸ ἴγρ8 ᾿ι:βίονιψαθ ἀὰ ἀϊαβοόναβιθ, δὲ ἰ6 {γρ6 Βιβίογι 8 

ἀθ ἰὰ ἀϊαβοὸνϑ. 

Οη ρβὰϊ ἀϊνα αυ᾿ Ποπιὸγθ ὄϊα!ῖ, ρου [65 αγθοθ 465. ΔΠΟΙΘἢ5 

ἄρσοδ5, ΠΟῚ ρᾶ5 560] θιηθηΐ 16 ροδίθ μὰν θχφϑίθποθ, πηδὶβ αἢ ἱπόο- 

Ιορίθη, π᾿ πῃ ΟΡ []δίθ, ΙῈ ἀόροδιίαισα οἱ ᾿Ἰπτουργὸξα ἀθ ἰοὰΐθ 5ὰ- 

σ0558. ἀἰνίπθ οἵ Ππυμπηαῖηθ. [ἃ ΡΠ] ΟΒΟΡἢ]Θ. π ταῦβῆα ΡοΪμΐ ο68 

εἰἰ{Ὸ5 ἀῤοθυπμόβ ρᾶ ἍΠ6 ΔΟΙΜΙΓΑΙΟΝ Παῖνθ. ὅ0ῃ. ῬΓΘΠΊΙΘΙ ποῖ, 

50}. ΡΓΘΙΠΉΙΘΓ Ρόραϊοιηοηϊ, αι ἀπ 6 ἐπουρΊ 46 ρῥγοϊθϑίι!οη ΘΟ μΓΘ 

1 ἀπ᾿ ΠΡοροιπογρίϑημθ. Ἡοιηὸγα ροτῖα ἴὰ ρϑῖπθ ἀ᾽ ἀνοὶν ὀτέ 16 ρ]ιι5 

τοίη ἰϑϑαηΐ μόγαις. απ ΤΘΙΙΡΊΟΙ. ρ]θῖπθ αἰ ρϑυγαάϊιό5. οἱ ἀθ 

508 Π44]65. ΡΥ ΓΠΑρΡΌΓΘ, 56] 0η ἰὰ ἰγϑάποπ, ὀΐαις ἀθβοθπάθ ἃὺχ 

οηΐουβ, οἵ Ἰὰ 1] ἀναἷῦ νὰ ᾿᾿ἀπι6 4 Ηοιηὸγε βιβρθπάιιθ ἃ πὶ ἈΓΌΓΟ 

οἵ δηϊοιυγέθ ἀ6 βεγρθηϊβ΄. (᾽ ἐϊαις 16 ομὰ πιηθπΐ 465 ᾿πηριὀϊέβ 4] 

50. 116 ηΐ 1] ἑαείο οἱ 1 άγϑϑέο. 1,688 ΡΥ ΠΑ ΡΌΓΡΙΟΙΘΠ5 π᾿ Ομΐ Ρὰὲ5 ἰοὰ- 

Ἰοὰγϑ ὀϊό μοϑα!65 ἃ Ἠοπιὸγθ; 115 58 βοηὶ ἃ ἰὰ ἤπι Γέοοποι !όθ. ἄνθοὸ 

165 πυυΠ65.; ΠΊΘ15 ἰὰ ἰγΔ ΠΟ ΤΘΟΆΘΙΠΠ16 ρὰΡ [65 ὈΙΟσΤΆρΠ65 (6 

Ῥυτμαροῦθ τότ  οΙρὴ8 ἀ65 5θη πη θηΐβ 11 ἀναῖθηῦ ἀ᾽ἀθογα ργόναϊ!α 

ἀδῃ5 "᾿ ἐοο!α ἀβ γοίοπθ. (ὑδβ π᾿ βδῦ ροϊηΐῦ ρᾶν 0 ΘΠ ΒΘ θηϊ 

νᾶρΘ 416 ΠΟΙᾺ ΘΟὨΠΔΙΒΒΟῺΒ. 1 ΠΟΒΓΠ6 465 ΕἸέαϊοβ. οοηίτο [65 

Ροδίοθ5 δηΠ 4865, οἵ ραυ που]ὸγοιηθηΐ οοπίγο Ἠοιηὸγθ. ΝΟ ἄν 5 

ἀἢ ἰταρσηηθηΐ 46 1 ἀϊαῖγ!6 46 Χέμορμαπο οοηΐγο Ἠοπιὸγ εἱ Ηέ- 

51:046. Ηοπιὸγθ, [6 σομρ ιϑαηΐ ΠΑΡΡαΙΘΡ 465 ἀόρουίθιηθηῖβ 465 

ἀϊθιιχ, π᾿ δῖ, δχ ὑϑιχ 46 Χόπορμαμπθ, 486 16 σογγαρίθι 465 

ΡΘυρί65, 4α ̓ πη ἃρο]οριδῖα ἀπ νοὶ], εἰ ᾿᾿ δα αἰτὸγο, ἀπ τηθηβοηρ ἧ. 

1. ῬΙαίαγαιθ, Αἰοϊδίαείο, ντι. Ἡσίοδός τε, Ὅσσα παρ᾽ ἀνθρώποισιν 
2, Ἠϊόγομνυπιθ, ἀδη5 Ἰ)ορὸπο 46 Τιαδνε, ὀνείδεα χαὶ ψόγος ἐστὶ, Κλέπτειν μου- 

ὙΠΠ. χχχι. χεύειν τε, χαὶ ἀλλήλους ἀπατεύειν. Τουΐε 
᾽ Ξ ) 

8. ἸΙάντα θεοῖς ἀνέθηχαν “Ὅμηρός θ᾽ [᾿ἔρο]6 ρμᾶτζαρθαϊξ οθῖζο ἀν θυ βίη. 



" 

ΡΒΕΜΙΕᾺΒ ΤΆΑΥΝΑΙ͂Χ ΡῈΕῈ5 ΘΒ ΟΞ. ΧῈΣ 

ΤΡ όροϊο ἃ Ἰομὶθ π᾿ ϑδί ρὰ5 ρ:ιι8 ἀδοπηδῖνο μουν 16 οταπά ροῦίθ 

ἰοπίθη, 486 ᾿᾿όοοϊο ἀθ αγοίοπο οἷν ᾿᾽έθο!θ 4 ἘΠέ6. Ἠόγδοϊῖο νου- 

Ιαϊτ φαοι Βαπηῖν ἦ65 8016 πη1{65 Ρα ΡΠ 65. 165 ομαηῖ5 ἀ᾿ Πομιὸγο, 

οἱ 4π6 ᾿᾿δυΐθαν [ὰϊ θαι ροῦν τάπης '. 

[,65 ρυέάαϊοαϊοηβ 46 ἴὰ ρῬΠ]Οβορ]6. π᾿ θα θηῦ Ζαΐπῃ οἰἴδι ἰρὸδ- 

Ῥονπό, οἵ π᾿ θηϊαιηόνθηΐ ρὰ85. βόνιθβθπιθηΐ ἰὰ τοποιητηόθ 4 Πο- 

πηὸγ. [.65. ῬΘΌρΙΘς πιόρυιβόρθηῖ 1᾿ παι πη (65 ΡΠ] ΒΟΡ68, οἱ 

ΡΟ βιβιονθπὶ ᾿ηνὶ ποι ]οηθηΐ ἀδη5. ἰΘὰΡ Π]ᾳβῖοη. (δια 1] δῖοι 

πιὸη]6 η6 ἰατάδ ρᾶ85 ἃ ἰΓΟΌΨΘΙ 465 [αΐθανδ, Π 566. ἀΔΠ5. 16 561} 

ἀθ ἰὰ μη] βορῇθ. 1.65 ἈρΡΟΪΟρΊΘ5. ΓΑΙϑοη πόθ τόροπαθηϊ, ἀὸβ 16 

οἸΠΖαϊὸπηθ διὸοὶθ, ἃπχ ΔΟΟ θα ΟῺΒ 8 [ὈΓΠῚΒ δῇ ἂχ αγγῶϊβ 46 

ΡτΓοβουρίιοη. δἴοιοὶ οοτημηθηὶ Ν. ΠΣ ΕρροΡ τόβαιηθ ὁ6. 46 

ΠΟΙῚ5 ΒΆΥΟΠΒ 511 ΟΟἰ[6 ῬΓΠΏΙ ΙΝ θχόροβ : 

« Οἱ οἤογομα 8015 [65 γ8 5 ἀπ ροδῖθ ἢ 56Πη5 αἸΠΠ όγθηΐ ἃ 565 

νΌΪσαΙΓΘ, ἊΠ δ0ύι5- 5675 (ὑπόνοια), ΘοΟγητη6 ΑἸ ἰ6 στθὸ ἄνθὸ [ΠῸ6 

ΡΓδοϊβίοη ἀΠΠ0116 ἃ τοργοάυα θη ἔγαηςδ15; ο᾽ Θδῦ 66 41] ρ]ι5 ἰαγτὰ 

5 Ἄρρεία 1᾿ αἰ όφογῖθ, ποῖ ἸΠΟΟμ Π ΔῸΣ ΡΟ] 15 ἈΠΟΙΘΠ8 ΡΠ] ΟΒΟΡΙΙ65. 

ΤΠόαροπο ἀς ἈΠόρταμη οἵ Απαχαρογο, ρι15 διέβη θγοῖς ἀθ ΤΠηὰ- 

505 οἱ Μέϊιοάογα 6 [1 αιηρβαηιθ, δχρὶιφαὸγθηῦ [65 ΠΟΙΟἢ5 

ὀϊγσαηροβ ἀοηὶ 1᾿7ἐαε6 οἵ ᾿᾿ Οὐγοδές ϑοηῖ τϑιρ!165, 6ἢ βαρροβαηΐ 

{α᾿ 61165 βεγναιθηΐ 46 ν οἱ] 5011 ΔΧ πιγϑίδγθϑ 46 ἰὰ ρῃυβι 06, 

5010 αὺχ νόγιϊόβ. 46 ἰὰ πηόσαΐθ. Αϊηβδὶ, ροὺσ δαχ, ἰ6 οοπιραὶ 4685 

ἀϊθυχ, 8ἃὰ νἱπρὸπιθ ομδηΐ ἀ6 1᾽ 7]ζααίο, τ᾽ ἔταιτ ψαθ [6 5 μι 08 

ἀπο ἰαϊτα επίγα 165 ἐϊέπηθηιβ ἀπ τποπ 6 ΡΠ γβια6, οὰ ὈΙΘη 6η- 

ἴ16 165 γ]ο65 δ 165 νεσίαβ. Αρο]ίοη, ἀἰβαιῖ Ῥόασοπο, οὶ ορροβό 

ἃ Νερίαπο οοπητηθ ἰ6 ἴει ἃ [᾽δαὰ; ΝΜ ποσνα ἃ Νατβ, οομηπια [ἃ 

Βᾶ!6 556 ἃ [ἃ [0116 ; Τπποη ἃ ΠΙΔΠ6, ΘΟΙΊΠΊ6 ᾿᾿ Αἰ Ππποϑρ όσα [θυ θϑῖτο 

ἃ ΄ἴὰ 'Ϊὰπϑ; Μίεγουγα ἃ [ΐοηθ, ΘΟΙΏΠ18 [ἃ Γαῖβοη ἃ [᾿ἸΠΙΠ16]]Πρθ πο 6 

εἴ ἃ ΓΟΘΒΙ: (λήθη). Μέϊτοάονα βουΐθπαϊῖ, θα. σέπόγα!, 46 Τὰ ποῃ, 

Μίποτυα οἵ ΤΠ ὰριῖον μ6 δοηΐ ρᾷ8 66. 41 ἹΠ]ΔΡΊΠΘηΐ Οοιχ 48] [ΘῈ 

ὀϊόνθηῖ 465 [6 πΠΊρ|65; 416 66 δοηΐ 465 βιι δία ποθ ρῃΥβί165, ἦ05 

ἀρτέραϊβ 46 τηδίὸγα, οἵ ζὰθ τοιυῖΐ 65 Πέγοβ σγθοβ οἵ ἴοιιϑ [65 βαν- 

ΟΡᾶγε5 βοηΐ 465 ογόδϊΠοη5. ΒΥ ΠΟ] 65. ἄτι πηόμπηθ σθῆγο : ἀρὰ- 

Ι. Ῥιορὲπο 46 1αδγίο, ΙΧ. τ, Πόναοίεἑέο. 



ΧΧ ΙΝΤΆΟΌΌΟΘΤΙΟΝ α ΤΊἸΠΙΛΑΘΌΕ. 

ΠΙΘΠΊΠΟΙ, ρὰ} ΘΧΘΙΊΡΙ6 (οὐδὲ 16 560} {γᾶ]0 ῬΑΓΠΘΌΠΟΡ 4] ΠΟΙΙ5 

γϑϑῖθ ἐδ οο βυϑβιὀπηθ), ὀΐαϊ ἀπὸ ἱπιᾶρο 46 1᾿᾽ἷν, (δυία!η5. Ἰπίθν- 

ΡΓὸϊοΒ. ΓΘΟΟΌΓΑΙΘΗΙ ἃ 1 ἀϑιτοπομῖθ, ὀϊοπάδηϊ ἃ τοι [65 ρούβοη- 

ΠᾶρῸ5. την ὙΠΟ] ΟρΊ 165. [6 Γὰρρονῖ ὀνιἀθπὶ φαυ᾿ οἴγοηλ οογ [165 

Ιόροπάοβ ραΐθηπθδ, ΘΠΓΘ. ΔΕ ΡΘΒ ο6 16 ἀ᾿Αρο !οη, ἀνθὸ 1᾿ ἰβίοιγο 

ἄπ οἷο] δὲ ἰθὸ5. τόνοϊατοηβ ρἰδηόϊαινοβ, Νοη οοπίθηϊ ἀθ Ρθῦβ0}- 

ηἰἤον ἀἄδη5 Τυριῖον ΕἸπτ6 ! Πσ ΘΠ 06 ἄχ πιοπάθ, ΑΠπαΧαρΌΓΘ νουαιῖῖ 

ἀδη5 165 Πὸς θ5 ΔΑ ρο ]οη 65 τάν οηβ ἄχ 50161}. [πὸ ἔο15 δησαρό 

ἄδη5 οϑιῖο νοΐ ρόγη!θιιθθ, Οἢ Π6. βᾶναιϊν Ρὰ5 5 ΔΡΓγόζβι". [,65 [115 

[65 ΡΙ 5 5: ρ0165 οἵ [65 Ρ]ὰ5 παῖ 615 ὀϊαιθηὶ ἀὀῆρουνόβ μὰν ἀ6 τιαι- 

οὐ] 65 ̓ πτουργότα το π5. ΑἸΏΒΙ, ἀδπ5 ἰὰ ἀἰθβουιρίίοη ἀ6 ἰὰ τοῖα 46 

Ῥόμπέϊορε, οῃ ᾿πιαρίηα ἀπ 101 «υ᾿ Ηομηὸγ ἅναὶῖ ἰταοό 165 γὸρ] 65 

46 ἰὰ ἀϊαϊθοῦψαθ : ἰὰ οἰιαῖπθ τϑργόβθηϊαις 165 ῬγόΠ15565:; [ἃ 

{γᾶ π|6, ἰὰ ΘΟΠΟΙ α510} : οἱ ἰὰ τ ]505). ἃν] ΡΟῸΤ 5ΥΠΊ00]6 ἰὰ ᾿πη]ὸ ΓΘ 

ἄοπι Ῥόπόϊορβ ὀοἰαίγαῖν 5800. Οανγᾶρ ἧ. » 

Ο᾽ δϑῦ ἂὰὰ οἰπαι!ὸμπηθ διθο]8 4π| 165 ΟΤθο5 ΘΟ πηθηοόγθηϊ ἃ [ΔΙΓΘ 

4.6] 46 αἰλοπίίοη ἃ ἰθὰτ ἰπριιθ, οἵ ἃ ΓΘΡ ΓΘ ΘΟΠΊΠΩΘ ὑἢ ϑόγιθαχ 

ομ]οὺ ἀ᾽ ὀϊιἀ6 165 οῃοβϑϑ 411 Θοποθυηθηῖΐ [Ὁχργθϑϑίοη ἀ6 ἰὰ ρθηβόθ 

ρΡᾶγ ἰὰ ρᾶγοϊθ. [ἃ τα πη ηδιΡῈ ἀδἴθ, Θομπλμη8 ἰὰ τῃέϊογιαιθ, ἃ 

ἰθὴρ5 46 ϑοογαῖθ δἵ 4685 ΒΟΡἢΙβῖθϑ. Ἠομηχὸγα ὈΌγΠ.11]6 α᾽ ἅπαξ 

εἰρημένα, ο᾽ οδ᾽τἃ-αἸτα 46 [6 γπΠΊ165 401 πΠ6 886 ἱγουνθηῦ 486 ὁἢ[62 [ὰ], 

οἵ ἀοηῦ [6 56η85 ὀΐαιἱ ὈΠΙΖαθμμθηΐ σοπβοῦνέ ρᾶγ ἰὰ ἰγϑά!!οη (65 

τα ρ50465. ΠΠ ἃ ἀπὸ ἴοι] 46 πιοῖβ 401 βοῃΐ 165 τη πη65 4116 σθὰχ 

ἀὰ οἵθο ογάϊπαιγο, οἵ 481 ροιγίδηΐϊ Π6 βιηΠοπί ροϊηΐ ο6 4᾽}}5 

56 ΠῚ ] ΘΓ] ηΐ ἄθυοῖ" 5ιρηιῇου, ἢ 65. οαμΘαχ [αϊβαιθηῦ ΘΟ] ΟΊ Ο ἢ 

ἀ6 ἰουῖθ5 [65 ΘΧΡΥ 5510η8. ΠΟΙΠἐΓΙ 165 οὰ 1] Υ ἃ 46 ] 46 οΠ086 ἃ 

ΠΟΐρΡ, 6 ἀγθϑβαιθηΐ 465 [15ῖ65, τηθίταιθηΐ ἃ οὐνέ 46 ὁμᾶαιθ τηοῖ 

8580η ἰηϊορριόϊαιοη. 1] δὶ βοινθηΐ σαθϑοη. 46 οἰοσδοσγαρῆιοο 

ἀπ [65 ϑολοίδθο εἰ Κ᾽ δγιῖδθ. 1,865 Θ᾽] Οβϑορ ΆΡ 68 βοῃΐ 668 00]]66 - 

[ΘῈ 5, 665 Ἰηθυργὸϊ65 46 πηοῖβ οὰ ἱοπιθέβ θη ἀδβδαόϊαάθ, οὰ α- 

ΠΟ1165 ἃ Θηϊοπάγθ. Ὁ 6] 4165 ΘΡΓΘισ5 46 Θὰ ΤΟρΡΙΟΟΠθηΐ ΑΥ]5- 

46 οἱ [65 ΔΡΙΒ[ἈΓΟΠΙΘἢ8, 1] [αὖ ᾿Θ1 βάν οἱ στό ἀ᾽ ἄνοιν ἐρθαιοῃό 

[65 ῬΡΘΙΏΙΘΡ5. γΟΟΔ θα] ΑΙΓ65, ἀ ἄν ον [65 ΡΓΘΡΏΙΟΓΒ ἈΡΡΘΙό ἃ ἀϊδβοιι5- 

τ, Πίδίοίν6 εἶδ ἰἕᾳ ον ἐεϊχιιθ οἰ ἰθς Ορθος, ὁμὰρ. [ΠΦ| ὃ α, Ρ. θ0-θ2, 



ΡΒΕΜΙΕΒΒ5 ΤΒΑΥΑΟΣΧ Ὲ5 ΘΒ ΕῸΘΞϑ. ΧΧΙῚ 

5100) 581} 1 ΟΥΙσίηο οὐ ἰὰ [Ὀγμ]6 εἰ68. πιοίϑ, 811 [θῖν ρίασθ ᾿ὀρι πὸ 

ἄδηβ ἰὰ ΡῃΓα56, 51} ΤΟιῖ65. 165 ΙΘΒΓΟΏ5 416 ΡΥ οιθηΐ [65 τὸ- 

ΟΠΘΙΌΠΘ5. ΤΑΠΙΠΊΔΙΙΟΑΪ65. 

Νοῖι5 Ὡ6 ΒΆγ ΟἢΒ Ρᾶ5 ΘΟΠΙΠΙΘηΐ ϑοοναΐθ, [8 ΤᾺ] ϑοογαῖθ, Πρ 6 8} 

γΡόθ]]οηθπε ἰὰ ροόβι ἀ Ἠοιηὸοτγθ. [ἃ γα 6 πιόραϊθ ὰο 16 850- 

ογαΐθ 46 Ρ]αίοη αις ἀθ 1᾿7ααίο οἱ ἀθ [᾿Οαγοθόθ, ἀὰχ ἰἰνσοβ ΠῚ 

εὐ ΠῚ ἀδβ ἰὰ πέριιἠϊφιιο, ἃ τἰτὶ Θατοίογθ {ΤῸ} ΘΧοθβϑι δὲ ἵἴτῸρ 505- 

τότ ΠΧ 6. ΡΟῸΓΡ ὀΐτα 16 ΡὰΓ 5ΟΟΡ ΓΙ5Ππ16. Π| οδϑὲ ῬγοΟθΆ]6 ρουγίδηϊ 

486 Ρ]αΐοι π᾿ ἃ [αι αυ ΘΧδρόγου 165 ΟΡΙ ΠΟ ἢ8. ἐπι ΠηΔ1Ὑ6, οἵ 488 

ϑοογαῖθ ἄναιῦ ρῥγοίθϑδιό ρ]1ι5 ἀ ἀπ [015, ἀυγαμηΐ 88 Υ16, ΘΟη 8 

65 ργόϊθηάιιθβε ἀοοϊσ πο ἀ Ἤοιηογθ. Νοιιβ πἄνομβ ἀπουη [όμηο]- 

θΠδΡ6 7] ΠΟ ρϑιιηθῖία ἀ6 γᾶηροι Βοογαῖθ ΡΆΓΤΩΙ [65 ἈΡΟΪΟρΊΒ[65 

ἄὰ ροδίθ. βϑαγίουϊ ρΆΓΠ [65 Δροϊοριβίθβ ἃ ἰὰ ἴαφροῃ. ἀ᾽ Αμᾶχᾶ- 

ΘΌΓΘ. 

ΡΙαΐοη ἃ ροιιθ8ό ᾿ 54 ἃ 5865 ἀθυῃηϊὸγθϑ ΠΠπηϊ065 [ἃ ροΡΠλἸβ51 0. ἀ6 

ἀόταιβοηποῦ οοπίτο ΗἩοπιὸγθ. 1,65 ΔΥρυηθηΐβ ἀοηΐ 1] 58 56γΐ ἴοπ- 

βεπὶ ἀβθνδῃὶ οθίία βπηρ]6 ορβδυναῖοη 48 86η58 οοιηχησῃ, 4 ἢο- 

ΠῚ ΓΘ. ΠΘ 5᾽ 6ϑἱ 18 Π1815 ἀοηπό Ὠ1 ΡΟΣ ὑπ ὨΙόΓοΟρΔηΐθ, ὩἸ ροῦν πη 

ΡΒΠΟΒΟΡ6, ΠῚ ροὺχ ἀη Ἰέρι5]αΐθαν. (ὐοη!αβίοβ, 81 ΠΟὰ5 γΟῸ]ΟΉ8, 

46 565 ὨόΓοβ διἰϑηΐ [ου]οῦγβ 41 ο6 4π᾽1}}5 ἀθνδιθηΐ ἀ1γ6, [ΟᾺΪ ΟἿΓΒ 

ἴαιτ 66. 4115 ἀδναιθηῦ αινβ, Οοῃίγοπίοηβ- 6 ἄνθὸ ἰὰ παΐυγθ 486 

ΠΟΙ5 ΔΥΟΠΒ 50015 [65 γαυχ, ἄνθο [1Δἀό8] 416 ποὺβ ρογίοῃβ ἀΔῃ5 

᾽ἁτη6. Πριηδηάοηβ- 1 ἀθ ἤοὰ5. ΟΠΔΓΘΙ, 46. ΠπΟὰδ8 ὀπηοΌνΟΙ ΓΙ, 

ἀε ποι γᾶ μβρογίοι αἰ Δα πηταοη. ΝΙα15. ἜχΊσ ον 4] ΠΟὰ5 6η- 

Β6ΙῺ 6 ἰὰ νϑγῦίῃ, 4.1] ποῖι5 ργόομθ ἰδ ἀθνοῖν, 4ι}} ποὰβ ραν 

ἀ65 τηδι γα 1568 ρθηβϑόθβ, 4}}} [8586 ἀθ ποῖιβ 465 ΠΟΠΊΠΊ65 ΠΟΏ8, 

[ογῖβ, ρίθυχ οἱ ραγίαιβ, ο᾽θϑὲ νοι]ον 4ὰ6 1᾿ Παίς οἱ Ἰ᾽ Οχγοϑόε 

Π6 58016ηΐ ροϊηΐ, 4.᾽}} ΗὟ αἷΐ ροϊπίὶ ἀ᾽ ἐρορόδ, 4}} π᾿ Ὗ αἷ ροϊπί 

αἀ᾽ Ηοιηὸτο. Ρ]αΐοῃ πθ γθοιϊαιῖ ρᾶ8 ἀδναηΐῖ οοῖῖθ οοηβόσῃθησθ. 88 

ῬΙΟΒΟΓΙΡΙΊΟΗ 5᾽ ὀϊθπα ρ]ι5 ἰοῃ θποογα. [6 {Ππόλῖτα ρέτι!, ἀδπ5 ἰὰ 

Πόρειϑἰΐψιιθ, οἴ ἂὰ τηόμπηθ ΠῖσΘ 4ὰ6 ᾿᾿ὁρορόθ. ΠΠ᾿ εδὲὺ ἀπῇπο]θ ἂς 

ΟΙΌΙΓΕ 4π6 οδίτα [Ἀπιδιιβα αἸβοιιβϑῖοη, οὐ [65 ᾿ηϊουϊ οοαΐθανβ ἀ6 

ϑοοναῖθ 80ηϊ 51 [1}0]65, οἱ ρ] αἱδὺ 51 πα}5, 5010 δαῖτ6 οἤοθ6 4 Ἂη 

16 ἀ᾽Ἔβργιῖῖ. Οπ ρϑαυΐ ἀ᾽ Δ1ΠΠ|ΘῸγ5 θη ἈΡΡΘΙ6Ρ, ἃ βυ)οῖ α᾿ Ποπιὸγθ, 

46 Ρ]αίοῃ ἃ ΡΙατομ πιδιηθ. ογθ, ἄδηβ 1 “μοίορίο (δ δοοναίο, 



ΧΧΠ ἹΝΤΒΟΌΘΤΙΟΝ ΑἸ ΥΙΠΠΆΒΡΕ: 

Ιὰ ραβδᾶρθ οὐ ϑοόγαῖθ Θοπηπηθεΐθ, ἃ ΡΓΟΡΟΒ ἀφ ἰὰ ποσὶ, ᾿Ππόγοϊ- 

46 τόρομβο Δ᾽ ἈΘΒΠΠ6 ἃ 58 πηὸγθ. 

Αὐϊδίοϊῖο ἔοσπιο ἀνθὸ Ῥ]αΐοη, Θῃ. σθοὶ σοι Θὴ ἰδηΐ ἀἾααΓ65 

ΟΠοβ68, ἀπ ρᾶγία! οοητναβῖθ. θη 581 ο6 {681 Ἡομπηὸγ ροῦν [᾽δὰ- 

ἴθὰν ἄς ἰὰ δοῤέίψιιο. ΝίαἰΞ Ατὐδίοϊθ π6 δ᾽ θη ἴηι ρᾶ5 ἃ οὐϊέσγοι 

ὁ6. ἴγρα ἐδ ρου δοιοη ᾿πτόγαιγο. ΠΠ ἀναϊς ὄογῖ ἀπ ᾿ἴντο οοπϑιαό- 

τΆ Ὁ] 6, ἱπτιτϊό δηοϑίόριος ἰοηιόνίψιος ([Ὁμηριχὰ ἀπορήματα). (6 

Πῖντο π᾿ δχίσίθ θ᾽ 115; Π1815 1] δϑί Γγόχπθιημηθηΐ οἷτό ρᾶγ 168 οοιη- 

πιρηΐαῖθηγα. ΔΙΘΧΔΏΠΤΙΠη8, Οἵ ΠΟῸ5. ΒΟΙΏΠΠη65 ᾿57πὰ ἢ ΟΟΥία 

Ροΐπῦ δη ἀτοῖΐ ἀο ἀϊτθ 416 ποῖι5 16 ΘΟ ΔΙ 5505. [,65 ΡΓΟΠ] πη 65 

{πὸ τόβουϊ Αὐϊβίοίο π6 850ῃ ρᾶ5 465 5. }Π1165. 4᾽}} ᾿Ἰπνθηΐθ ΡΟῸΓ 

56 ἀοηπον δ ῥ᾽ ἶβιν ἀ᾽ θη. Ἀν ΤΆΙΒΟΩ : 1] 165 ργεπά [65 4α}}} 

165 ἴσοῦνθ, ἀδπη5 [65 ἀἸβοοῦθ 465 ΒΟρΡἢΙβῖ65, ἀδη85 1695 ἀἸβοι 55: 0} 5 

4 ἐφο]θ, ἀδη8 [65 θη ΓΘ ΓΘ η5 465 Θ6η85 ἰδιΓόβ. ΟἹ ἀθηλαπάδιῦ, ρΔΥ 

ΘΧΘΠΊΡΙ6, ΡΟΌΓΡΩΙΟΙ {Π|γ8586, 7ἰλααίο, 11, 188, γεἴτε δοὴ τηδηΐθδα; 

ῬοῦγΖαοι ΝΙὀμό]α5, {1 ἀναῖῦ 18 ῬΥΘΏΏΘΙ τέροπαα απ ἀ6ἢ 4 Ἠδοΐον 

(Υ, 96-102), π6 ροιβιίϑίθ βοῖὶπὶ ἀδὴ8 88 δουγᾶσθαβθ γόβο]α- 

το, οἴο. Αὰ [οπά, 11 ΠὟ ἃ Ἰἰὰ ἀποῦπθ σαθϑίοη 4] ψΆ1}}6 ἰὰ 

Ῥϑῖηθ 4 Ὅη ἀἸββουίθ. Αὐιβίοία αἸββοσῖθ ρουγίδηϊ. Ομ νϑαΐ 465 

50] ΟΠ 5, 1] θα ἀἄοπηθ. Ε}165. π6 δοηΐ ρὰβ ἰου]οῦγ5 ρατ[αϊ δ πγθηΐ 

ΠδίαΓ6|1]65. ΑἸη81 {Π}γ856. 56]0η ἰ[αὰ], 1616 5δοηὴ πηδηΐθαὰ αἤη ἀ᾽ ἔϊοῃ- 

ΠΟΥ [65 γϑὰχ 465 Γπγαγά5, οἵ 46 ργονόσαον ᾿᾿αἰϊθπίίοπ ἀθ ἰθὰ "5 

ΟΓΟΙ]]65. Οὐβϑῦ ἀπὸ Γᾳ86, ΘΟΙΏγη6 ἰὰ [016 βιπηα!όθ ρὰσ ἰΔ48π6}}6 

ΘΟΙοη 86 δἰ ὀσοιῖοι 465 Αἰμέμιθηῃϑ ἂὰ βϑυ]εῖ 46. ϑαἰδιηῖηθ. Νοῖιθ 

ἀἰριοη5 ἰοαΐ πηϊμηθηΐ, ΠΟᾺ5 ΔαῖΓ65, Ζα᾿ ΤΠ Υ556 166 βοὴ τηδηΐθαα 

ΡΟὺΣ ὀΐγο Ρ]τι8 1|ῦτα, Ρία5 ἀόραρέ, ρΡΟΌΓ ΘΟΙΓῚΓΡ Ρ]α5 νῖτα. Αὐιβίοῖθ 

156 ἀἄοηο 4αΘΙ ΖΘ [ο]5 465 ΓΕΒΘΟΌΤΟΘΒ 46 50 ΘϑρτΙῖ. Α 401 θΟἢ 

ἀὀπηοπίΓο, ΘΟΠΙΠΊΘ 1] 5Ὗ ΟΥΟΙΌ ΟΡ] Ιρέ, 4.6 οοἰΐ6 τα 46 ἰὰ αον- 

ΘῸΠ6 41] 6ϑ[ 8 ᾿᾿έστάβ 46. Μιπογν (Υ, 741) π᾿ δὲ φαΐ ππο ἱπιᾶρ 

ἀ6 ἰὰ τόϊθ γόβι]θ, ριίβααθ ἰὰ (ἀογροπο ΠαθιϊαΙς ἀ8Π5 165 δηΐου 

Α 4001] Βοη ΘΟΠΟΙΠο οα. αα οη {1 ἀδη5 1᾿]7έἐἑωείε (1Π|, 3177), 46 

16 8ὅ0161} νοἱέ οἵ δηϊθηά τοὰΐ, ἀνθὸ ὁ σα Ὸπ ΠΠἰ ἀδη5 ᾿᾿Οάγοεόο 

(ΧΉ, 374-975), 4ὰ6 16 80161} ἀρργεηα ρὰγ ἰὰ θοῦοῆα ἀπ π68- 

ΒΆΡΘΙ 16 Π]ΘΌΤΓΘ ἄθ 565 Ροαΐβ᾽ 

[6 ΟΥΠΙΖαΘ, ἀδη8 σορίδ! 5. οᾶ5, Π᾿ἃ ρᾶ5 ἴοτί 46 γτόροπαγο, 



ῬΡΒΕΜΙΕΒᾺΒ ΤΛΑΥΑΙΧ Ὲ5 ΘΟΒΕΘΞϑ. ΧΧΠΙ 

ΠγδτηΘ ἃ 465 ΔΟΘΙΒΆΓΟΠ5. 11 ΡΘῺῈ ΠῚ ΡΊΠΔΙΡΟ5. ΡΟΓ 665 οοηΐγο ἰδ 

Ροδίθ οἷ ΘΟ ΡῈ 565 Ππόγοβ. ἴῃ ἰθοΐθαν ᾿γρόΠόοῃϊ ἀναῖ Ρὰ ἄς ἰγὸ5- 

Ροηπθ [ῸΪ 858. βοδ πα} 156} 4 Αραμηθιηποι οὰϊ οχαπηριό, ἂὰ ὈΥῚΧ 

ἀπο Ρ6]16 }πθηϊ, Το] όρο] 5 ἄς διογομπο (Πἐαάο, ἈΧΠΙ, 296- 

299) ἐδ ργυθῃάγο ρᾶρῦὶ ἃ ᾿᾿δχρόδιηποη οομίσο ΤΟΙ. Π] οϑὶ ὄν ἀθηῦ 

φι Ἠομπιὸγθ, θὰ πηθη]οππηδηΐ ἰὰ ἐγ !]οη τοἰαῦνθ ἃ ἰὰ Ἰππηθηΐ 

Εἰμα, πὸ 86 ΡΓὀοοουραϊῖ σαὸγο 46 ἰὰ νίθαν τόσα 46 [᾽δοῖθ 

ἀ᾿ΑΡΔΠΙΘΠΊΠΟῺῊ ; ΠΊΔ15. ΟΠ. Π6 58 0.1 Ὀ]άτη6Ρ Αὐὶβίοίθ ἀἌνοΙν }15- 

{πό 1ὰ ροΙ ΠΠΠ4α6 ἄτι ΓΟΙ 465 τοῖβ. [πὶ θῸπ οἰθνα], οουημη6 1] 16 αἰ, 

ν]α1 πηϊθαχ ἀδναπῦ ΠΙΟΠ ἀπ᾽ ἀπ ΘΈΙΘΡΓΙΟΙ [41}}}} 46 οα΄. 

Ατιβίοϊθ, ἀδῃ8 165 ᾿γοδίῤηιος ἠοηιόγίφιιθδ, τι8 586 θΟσ Πα ρἃ5 ἃ 

οοίῖθ θβουπηθ ᾿Ππἰόγαϊγθ. Γι Ἰηἱδρργόϊαθοη Πιβίουι 6. οἵ ρ]]ο]ο- 

ΒΊΧαΘ Υ ἀοτηϊπαῖῖ. Ατιϑίοίθ αἰβοιίαις [6 565 465 ραββᾶρθβ αΠΠ||- 

οἾ165., τϑηάαῖν οομηρία 46 50. ὁμοὶχ θηΐσα 165 ἰθθοπ5 αἼνΘυβ68, οἵ 

πηθίταῖς 8 ναϑίθ 506 πῸθ. ἃ ΘΟΠΙΤΙ θα ΠΟ ΡΟὺΣ ἴοι 66 64] {ἰ6ηΐ, 

ΟΠ62 ἰ6 ροδῖβ, αὰἂχ ρῃόπομπηδμε 46 ἰὰ παῖιγθ, ἃ ἰὰ θοίϊδῃιαθ, ἃ 

Ιὰ ΖΟΟΪορΊΘ, ἃ ἰὰ ῥΠυϑιοΙορΊθ. 1,86 ᾿ἴντα π᾿ ὀϊα!τ ρᾷ5 ὯΠ᾿ ΘΟΙΏΙΠΘ- 

ἴαϊγα ρογρόϊαθὶ οἵ σομηρβῖ ; ΤηΔ15 1] οοηλθηδιῦ ἴΟῸ85 165 ὀϊόιηθηῖ5 

[οηἀαμηθηΐδυχ ἀἶππ οοτητηθηΐαϊνοῦ. ΝΟῸΒ. π᾿ ΛΟΠΒ. ἀἄοπο ροΙηΐ ἂ 

ΠΟΙΙ5 ὀτηθυυ θη! ον 486 165 Αἰθχδῃ ἀ11Π5 διθηΐ θα ΠΘΟῸΡ ραϊδό ἀΔΠ5 

06 ᾿ἴγγθ, δἷ 486 65 ϑολμοίζθ εἰδ Κ᾽ ογυΐδθ, ἀό υ15 ἀθ ᾿θὰγβ ἔγάγαυχ 

50 1] 1ἰαείθ, τιοὰβ πη πΊΓΘ ας ΘΠΘΟΤΘ ἰδηΐ 46 νεβιθσ65 46 ]᾿ Θχόροβθ 

ἀ᾽ Ατιϑίοῖθ, [ἃ ροσίβ 465 βγοῤίδιημες ᾿οιιόν ἐψιιθ5 δϑὶ Ἰη πη] τη θηΐ το- 

Θγοῖτα 016. Νοῖῖβ 6. αἸ50η5 δαΐαηϊ (65. ᾿ἰνγθ5 «πὰ τηόπηθ σΘηΓῈ 

{α᾿ Ατιβίοίβ ἀναῖῖ ἐου5 ΒᾺ Ἠόβι:046, 51 Ασομ] 0616, 50} ΕΠΧΤΊΡΙά6. 

1,658 βορἢιβίθβ 465 ῬΥΘΠΉΙΘΥ5. ἴθ πηρ5 π6 αἠϊόγαιθηϊ ρὰβ θθαυ- 

ὁΟὰΡ ἀ6 οδϑὰχ 6411 5᾽ Θπααόναιθηΐ, ἃὰ 5ιθὁο]6 46 πνέμπαὶ, 51] Αϑοβίθ 

ἃγαϊΐ νόοα ἰδηΐ οὰ ἴαπΐ ἀ᾽ ἀμπό65, 51] ἀναϊΐ ἀοπηό αὰχ ΤΤΟΥΘῊΒ 

ἴα οὐ ἰδηΐ 46 ἸΆΓΓΟΒ. ᾿]6ΙΠ65, οἷ 41 θηβθιρηδιθηΐ 8ῸΧ 16ιι- 

Ὧ65 Βοιηδιηβ ἃ ἄγ ἰ6 ποῃῦ ἀθ ἰὰ ποιυγγῖοθ ἀἾΔΠΟὮΙ56, 16 ΠΟΠὶ 

οὐ ἰὰ ραΐσια ἀθ ἰὰ Ρ6}16- πιὸγο ἀπο πο] 115 ὃ. ΑἸΠ5Ι Ατὶϑϊοίθ, 

1. ΤΡολ ρΠοαῦοπ. οϑὲ ἈΠΟΠΥΠΊ6, ἀἀπ5 165 2. Ἄογο Ἐρρον, Πδέοϊνο «6 ἐα ογέΐψια 

,ϑϑε]ιοίϊε5 ἐξ Ζοπῖδο; τηδὶβ Ρ]αἴαγαιο, 166-. οἡθο ἰὸς Ογδοβ, ἡ. 122-128, 
ἔμγ6 εἶδ5 μοξέδ5., ΟἸΡΙΐγ6 χα, [ἀναϊὲ οἰτόθ 3, Τινέμα!, ϑαι»6 11, νϑὺ5 234-256, Οπ 
5005 ἰ6 ποῖ Ο᾽ Αγϊϑδίοίβ, ΟΠ Πα 5562 ὈΊθη 165 ΒΟρἢ15[65.46 Π᾿ΕΤαρ νΘ. 



ΧΧΙΥ ἹΝΤΆΟΠΟΘΟΤΙΟΝ ΑΓ ΑΌΕ: 

«αδηᾷ 1] ἰγαῖταὶν 65. 4. ϑ ἢ 5. βοιινθηΐ ὈΙΖΆΡΡΘΒ., Οἱ πχόμηθ ἃ}0- 

Βαγ 65, η6. [αἰδαϊν {16 86 ΘΟΠ ΌΓΠΊΘΙ ἃὰ σοὰϊ τόρῃδηϊ, ΠΠΠὙ ἄναῖΐ 

ἀ65 τα ΠΠἸπόβ δὴ ἴοι. Τὴ ατθο 86. ογόαι ἐἰθ5. ἀπο 68. ἃ ρΓΟροβ 

ἄθ τοῦῖϊ. 1,65. ρ᾽ιυβ. μΒοπηόίθβ βθη5 Π6 5 1ηΠ16Γ Ἰβαιθηΐ Ρὰ5, ἰδ ἢ 5 

δὰ θη γοῖϊθηβ, (6 ΡΌΒ6᾽ 65 ῬγΟ] ὁ μη65 Ποιηόι! 4865, οἵ 46 165 

ἀϊβοῦϊον, 51 ὀᾶ ηρῸ 5. 40}}5 ἔπβϑθηΐ, ἄνθο ἰουΐθ5 Βογίθϑ αἾἌΓρα- 

ΠΟ ηῖ5. ὁ ἰοσιηθ. ἢ ἀἰἸδοια!ῦ ΡΟῺῸΓ ΒΆΨΟΙΙ 51 γόπιϑ, Ὀ] θϑβόθ ἃ ἰὰ 

τηδὶη Ρᾶν Πιοπιὸάο [Πἐα(ίο, Υ, 838-839), ἃ ὀϊό Ὀ] 6ββόθ ἃ ἰὰ τηδῖη 

ἀγοῖῖθ οὰ ἃ ἰὰ τπαϊῃ ράμθομθ. ῬὨΏΟΙΠα5. ἄναϊ ᾿π, ἀδη5 Ῥιοϊέμηόο 

Ηόρμδϑιίομ, απ 1οαν, ἃ 1ὰ 106 ἀ᾿ΑἸοχαπάγθ, οἢ 58᾽ ἔζαι: ἀ6- 

τηδη Δ ρουγάαοι Ἠομπιὸγα ἀνα αἰ ((χέγοοόο, ΧΙ, 62-68) 4ὰ6 

[65 οοϊοπιθο5 ρογίθῃϊ [ΔΊ ΡΟΙ516 ἃ Ταριῖογ. Οπ ἀναῖ [65 Γόροηϑβϑϑ 

ἀ᾽ ΑἸεχαπάγε εἱ ἀ᾽ Αγιβίοϊθ ἃ οοῖϊθ Ζαθβίιοη ἡ. ΠῚ δϑὲ ἄοης νγὰ]- 

56] 80 ]6. 4π6 Βοαυοοὰρ (65 ΡΓΟΒ]ὸμη65. Πουηόγριπι65 ἀοπΐ ΑΥΙ5- 

ἴοΐο ἀοῃπαῖῦ ἰὰ βο] αΠΠ0η, οἵ ΠΟΘ Ρᾶ5 ᾿ΟἸΠ]ΟΌΓΒ [65 ΤΏΟ]Π5 ὀϊγΓα ΠΡ 68, 

ἃγαϊθηΐ ὀραγό ἀπραγανδηΐ [65 [6515 ἀὰ τοὶ ἀθ Ναοξάοϊπο, εἴ 

ΔΙρῚΠ]οππό 1᾿Θβρυῖῦ ἀ᾿ ΑἸθχδπάγα οἵ 46 5685 ΘΟ ν 68. 

[,65 ασθοβ ἀναιθηΐ πιόιηθ ᾿πηᾶριηό 465 4ια] "ΠΟ 05. ρᾶτΠοα- 

|ὸλ85 Ῥου ἀἐβιρηο οἵ Θθὰχ 411 Ἔχοθ]αιθηΐ ἃ ρΟβθὺ 4165 46 Β110}5 

θΙθη Β.Ρ.165, ὈΙθη πρόθϑ ρᾶν [65 ομθνυθυχ, ὈΊΘῚ ᾿Π50] 8} 658, οἵ 

ΟΘτχ 41 ἀὀθγοι ]αἸθηΐ 065 σαθϑιοη8, 781 [65 γόβοϊ ναιθηΐ, 481 856 

ναηπίαϊθηΐ ἀπ ΠΠΟΙη5 αἀ᾽ δ ἄγ ΟΙΡ γοῦν [65 Γόροηβθ58. [)65 ΡΓΘΠΊΘΓΒ 

ὀϊαιθηΐ ποιηπηόβ ἐνστατιχοί, οἱ [65 Δ Γ65 ὀϊαιθηΐ πομπηπόϑ λυτιχοί, 

Νοῖιθ Π᾽ ἌνΟΠΒ ρᾶ5 46 ἴθ᾽ Π165 Δ ΠΟΔ15 41] ΘΟΥΡΕΒρΡΟΠθηΐ αἸΓθοῖθδ - 

ΠηθΘηΐ ΗΙ ἃ ἐνστατιχός (φεΐ οὐσία). ὯΙ ἃ λυτιχός (φιιὶ δοἰν τ)" ΠῚ815 665 

Δα] ΘΟ. 15. 5᾽ Θπτθηάθηὶ ὑγὸβ- ῬΊΘ ἢ ΡᾺΓ Θαχ-Ιηδιη65. [,6 {πππὸ ἀ᾽ ογισέα- 

ἐϊψιιθ τ8 58 Ῥγθηδιῖ ρᾶ5 Θἢ Δ.581 ὈΟΠΠ6 ρατὶ 486 ἰ6 Πἴτὸ ἀο ἐ7- 

ἔφαθ; γηδῖβ ἴθ {Π0ὸ 46 ἐγέλψιιθ π᾿ ὀϊαιυ ρᾷ8 ἰου)οῦγβ ἀἢ ὀϊορθ. 

οπιὸγο πΠ6 τη πηααδιῖ ρὰ8 46 ἀόίδηβθιιβ τηϑ] ἀγοιῖβ. ΘΟ 856. πιο- 

4αδι βουνθηΐ 465 ρυο ]πη65:; πιδῖθ ΟὮ 56 Το 0810 ἃ 1551 686] - 

46 [015 465 βοϊα!οη5. ΝΟυ5. ἄνοηβ νὰ αυ᾿ Ατιϑίοίθ ᾿π]σπιηθπηθ ΠῸ 

5 ὀϊδ1: πηαϊηῖθηι Χα᾽ ἃ ροὰ ργὸβ, ΡΟῸΣ ΟοΡ[Ἀ]η65 ΒΟ] ΠΟ 5, 501 [6 

ΤΟΡΓΆΪΏ 501146 ἀπ θοη 56Πη5. ζΖέποῃ οἱ 165 ϑἰοϊοιθπβ οπῦ ὀϊό, δὴ 

1. Ῥμοίίι5, διδἐϊοιμόφιε, μ. 147, ἃ. Β, 6. 



" 

ΡΒΕΜΙΕΒΘ ΤΑΆΛΥΑΙΧ ΡῈ5 αΒΕΩ(Ξϑ. ΟΝ 

ϑόπόγα!, ὁ τρὸδ- Δ ἀγο 18 ρα πόρυΊβί65 ἀ᾿ Ποιηὸνο, 65 ἐγυλψιος 

᾿Ἰῃηἰθη!ρόγαη!5, ([65 ΔΙ] ρογιβί 5. ἀρ Ιβοη 0} 165 ἦ, 

Π εν ἃ σαὸγο, ράΡη] [65 Θηϑέαί 65. 4 ἢ 568] ΠΟΠῚ οὐ]ὸθνρ, 

οοἰ αὶ ἀς Δοῖ 6. Ομ ἰροῦνοια, ἀλη5 ΠῸ5 “ρροηιείϊοος, ἀπὸ ἐϊαάς ἐό- 

τα 1166 5: 16 ἀῤιγαοίοαν ἀ Ηοιηὸνο ὅ. ΝΟΥ. τόβα μη ἢ 5 ἸΟΪ 165 ΡΓ1Π- 

ΟἸραιχ γόβα!ταϊβ ἀθ. οοῖία ἐϊααβ. 

ΖΟἾ16 ἃ νόσα ἃὰ αιαινΡιὸπηθ διὸ] 6 ἀναηΐ ποῖγο ὀρ. ΠῚ ὄταῖ πό ἃ 

ΑἸΩΡΠΙΡΟΙΪΙΒ; Π1815 1] ἃ ραϑϑό 88 νἱ8 ἃ Ερμὸβε, δὲ οἢ ἰ6 ποιημηθ 

α ογάϊπαιρο Ζο 6 Δ ρμὸβο. Οὐ όϊαιῦ ὰπ ΟΓΡαῖθαν οὐ πη βᾶναηΐ. Οἡ 

ΒΊΡΡΟΒ6 41᾽}} ργοίθβδβαιτ,, οουημηθ ΡΠ Π]Οβορίιθ, [65 ἀσοίσπ 68 46 ἰὰ 

βθοῖθ οὐπίαπθ. ὅοη ὀϊοψαθποο ἐϊαϊῦ δὴ 4αΘΙ 416 Θϑθπηο; 565 ΠΥΤῸΒ 

ἀδ βοίθηςε οπὲ ἀυγέ, εἱ ῬΙτπ ΠΑ ποῖθη, Ζααίγα 8:0 165. ἀρτγὸβ ἰὰ 

πιοῦῖ ἄς ΖοἾ]6, [65 πηθίϊαιῦ ΘἤθΟσο ἃ ΘΟΠ ΤΙ ΠΠΟΠ. ΝΟῸΒ ἸΡΠΟΓΟῊΒ 

51 Ζ0116 ἀναὶΐ ἐγ 465 Οανγαρ 5 46 ῬΠΠ]ΟΒΟΡΠΙΒ ; Π1815 Οἶδϑὲ ρᾶγ 

50η ΟΌνΡΑσΘ ΘΟὨΪΤῈ Ἠοπιὸγα 416 Ζ0116 5᾽ 6ϑῦ Τὴ15 Θἢ ροβϑθβϑίοῃ 46 

ΕἸ απ 16 Ἱπη ΠΟΥ Τ]106 41 ρὸδ6. 501} 500 ποι. (ὑδΐ Οἵνταρο ἐϊαιυ 

ΘΟΠΒΙΔόγα }]6. 1 58. Θοπιροϑδι ἀ6 ποι ᾿ἴνυθβ, οι, ΘΟη 6 ΡΔ1}6 

ϑυί 445, ἀδ πϑαΐ ἀἸβοοῦνβ, 46 πϑαΐ ἀἰββευίδτοηβ (ἐννέα λόγοι). Οἡ 

οἴἴα ΔαΡΙτα 6] ομηθπῦ ἰὰ ἀἸαίτι θα 46 Δοῖ]α βοὰβ ἰ6 {{τὸ 46 ψόγος 

Ὁμήρου, δίάμιο εἰ Ηοηιὸνδ, τηδῖβ ἴδ {π|τὸ τόθ! ρᾶγαῖν νον ὀϊό 

Ὁμηρομάστιξ, δοιοί εἰ Πορηιὸγδ. Τ,6 ψόγος ἐϊα!", 56] οη τοιτθ νΓΔ]- 

ΒΘΠΊ]ΔΠΘΘ., ἈΠῸ ΘΟΙΠΡΟΒΙΙΟῺ ογδίοιγο, ἰὰ ργόΐαοα οἱ Ϊἰὰ σομποῖα- 

510η ἀἄ65 ἡθαΐ ἰνγο5 ἀ᾽ Ἄὄχέροβε, Οαΐγο ἴθ μοί αἰ Ποιιὸγ οἱ 16 

βιίἄριο α᾽ Ποιιὸγνο, ΖοἾΪα ἀναιῖ ὀουι πη Ε ἰορὲ εἰδ βοίγρἠέηιε. 

Τ᾿ ΕΙορο εἷς Ροίγρλόιηιο ὀταῖῖ ἀπ 16 ε᾿Θβρυι ἃ ἰὰ ἰαφοῃ 46 θθιιχ 

οὰ 50 ΘΟμΙρΡΙ ιβαιθηΐῖ 68 Βορἢιβίθβ. 1 δθῖ ργόθαθ]θ αὰ6 Ζ0116 

Π᾽ ἐϊα!ϊῦ ρᾶ8 16 ΡΥθιΏ ΕΓ ατϑο 401 οδὐϊ ναηϊό [65 τηόγιτ65. ἄτι ἢ]5. ἐδ 

Ναρίαπο, ρϑαϊ-ΐγα τηδπηθ 88 ὈΟΠη86 φοτὰσθ οἱ 88. Ρϑαυπῖό. Οη 

οὐϊόργαι: ΤἬΏργϑιίθ, ἀδη5 165 ὀοοΐθϑ 465 γόϊΐθιγϑ, ἃὶ πη] {Π|Γ6 

΄α θη Ὑ οὐϊέθναι: ἰὰ πὸνγθ, οὰ ἰὰ ραηαῖβθ, οὐ 1 ββοασθοῖ. (685 

ΒΙΖΑΤΤΓΟΒ 581]6 15 46 αἀἸβοοῖγβ ΠΟΠΐ ἰΔΠη815 οοδδό αἀ᾽ὄΐγε δῆ. τιβϑᾶρϑ. 

Ἐτοπίοῃ, 6 πιαῖίγα ἀθ Νίατο-Αὐγὸϊθ, ἀἰβραΐαις ρ7Ὸ οἱ ΘοΠΡα . 

ΑΥ̓́ΘΟ 50η Ππηρότα] ὄϊν, 51 [6 ΒΟΠΊ 161}, 5101 [ἃ ῬοΟιδϑιὸγθ, 511 

4, Δέμομ ἅγαὶϊΐ ὄου ὑπ Οὔνγαρθ. 6ἢ ματα. δογοῖ Ὀιορὸπα ἀθ Τιλδγῖθ, ΥἹΙ, τν. 

Οἷα ᾿ἰἴνγεθ ἰμετα]ϊό Ομηριχὰ προδλή- 2, Οὐεδὲ Ἰ᾽αμρόπαϊος ΥἹ. 



ΧΧΥῚ ΙΝΤΚΟΌΠΟΘΟΤΙΟΝ α Γ ΙΠΙΑΘΕ. 

Ιὰ [απιόο ἡ. Ῥοϊγρινδηγο. οἱ ΤΠ ουοῖτο, ἅτ ιὸοϊο 465. Απτοηΐη8, 

ἀναϊθηΐ οποογο 65 ἰδ Ί ΘΕ Γ8. 

Ῥουρῆγτο ὁγοῖ. 486 ΖΟ 6, Ὀ᾽άπιαπε οὐ [οποίίαπς Ἠοιηὸγο, 

αὐ όταϊς ρὰ5 θοαποοιρ Ρ]Ὲ5 βόγιθαχ 486 ΔΟῚ 6 οὐϊόρναηι [6 ογοίορα 

ΔΗΓΠΓΟΡΟΡΙᾶρΘ. [6 ΒΡ Ἰϑῖ6. 5. ΔΒΑ, 11 {1881} ἢ ΘΧΘΓΡΟΙΟΘ : 

γυμνασίας ἕνεχα. ΝίΙ5 τθη π᾽ θιηρόομο ἀθ τοραράθν Ζ01]86. ΘΟΠΊΠῚ6 

ἀπ ὀουίναϊη ἀπ τηοΐη5 ἃ “4οη!-οοηναῖηοα, (οδῖ πῇ ἸορΊοῖθη, οἵ 

16 56η5 ρούψαιθ ἰὰ] τηᾶ πα 16. ΠΠ᾿ ἀρρὶιψαο 16 ΓαΙΒΟ ΘΠ θηΐ ΙΧ 

οοβοβ ἄθ οοὰν οἵ απ ρΊ πα ῖοη ; 1] ἰ6 ῬΓΌ586 ΟὈΐΓΘ ΤΏΘΒΙ͵Θ, 

γοιὰ τοῦϊ. ΠΠ π᾿ δὲ ἀρβϑαγάθ δ ἱπϑρῖϑ 4α ἂὰ ροϊηΐ ἀ8 νὰ ἀ8 ἰὰ πᾶ- 

τὰ 5 ΠρΡ|6 οἱ παῖνθ. 5.65. ΓΘΙΠΔΡ 165 ΟΡ] 165. ΔαΡαϊθΐ Ρὰ δ[16 

ϑθ μόθ5 Ρὰ 06 σόομῃηςί(!θ 4] 5᾽ ὀογ αι, ἃ ργοροβ ἀπ ομοί-ἀ᾽ οὰ- 

ντὸ ἀα {Ππόλιγο : « Οπ᾽ ἐβδῖτοθ 486 οδΪα ργοινθῦ » 

2016 Ρᾶγ]6 βδουνθηΐ οοιητηθ Ρ]ίοη Πη6ΠῚ6 : ρᾶ} Θχθιηρ 6 φαδπά 

1] 5Ἰηἤρπθ 4α Αρο ]οπ, ἀπ ἀϊθα, τἀπὶ ὀϊγθ αὶ ἀθνναῖῦ ἃ ΠΠΟΪΠΒ 

56 Ροββόδου, ἴπθ 465 τηυ]οῖβ εἴ 465 ομιθηβ (ΓΠ]αείο, 1, 50) ρᾶγοθ 

4 Αραπηθηηοη ἃ ουϊναρό ΟΠ ΡΥ βὸ51 ρᾷγ ΘΧΘΙΏΡ]6 σΖαδηά 1] ἰᾶχθ 

ἄδθ βοι56. εἴ ἐὲ ἀέπιοποα ᾿᾿ὀρουνδῃΐα}]θ ἀέβθβροιν ἀ᾿ ΑΌ116 

(ΧΥΎΙΙ, 22-37) ἃ Ιὰ ποῖινε}]8 ἀ6 ἰὰ πηοτΐ 46 Ῥαΐγοοϊβ. Ρ]αΐοη οὰϊ 

αι, οΘοπληθ Ζ01]6 : « Οἱ ἀνδιθηΐ [αὖ ἃ Αρο]]οη 165 τηυ]οίβ οἱ 

[65 ομτθηβ 46 ᾿᾿ αὐτόθ ἢ» Π᾿ ἀιγαϊ σρροομό ἃ ΑοΙ}]6 6. 86 ἰα]5- 

5860} 46 Ὁ αἴχ ἰαη θη α 05. ΘΟΙΠ18. τπ6 ἴδιημηθ οιίθ, οἱ ἐδ πΘ 

ΡοΙηΐ ἅν οὶ γέΠέομι! φὰς Ῥαΐγοοἱθ ἐΐαια πλογίθὶ, ἀναπῦ ἀ6 ᾿᾿ἜΧΡΟΘΟΣ 

ὰ ἰὰ οἴᾶποο 4685 οοπηραῖβ. (ἰ δδὲ ργέοιβδέπιθηϊ ἰὰ οο. {α γτιοι] 8 

ΖοἾ]6. 

Νόοιι5 ϑᾶγ οἢ5 486 ἴθ] ἀ65 ουἹϑίβ ὀπιιηχόγἐέβ. ἀΔη5 ἴθ ἤοιιο εἶ Πο- 

γηγ6. ἃ δὰ ᾿᾿ἀρργοβραίίοι 46 [πρὶ ; ἂν μοπρὶῃ 6 οἱἱ6 Ῥγόοϊβό- 

"6 ηΐ 68 Π5 ἢ ραβϑᾶρθ οὰ ΘΟΡία1η65 Ποίϊομβ α᾽ Ποπηὸγὸ βοηΐϊ ἴγαι- 

τόο5. ἀς γα(οίαφοδ Ρὰν 1 λαΐθαν ἀὰ δεῤἑέηιο. ΤΠ εδῖ ὀνιάθηῦ 6 

Ποηρτη ἃἀορίο οἱ [αι βίθπηθ ᾿᾿ἜΧρΡΡ 5510) ρᾶν [Δ 486}}6 Ζ01]6 οὰ- 

ΓΔΟΙΤΊ8811 [65 ΘΟ ρΆΡΠΟη5 αἰ ἼΠ|γ58586 ομδηρόβ ρὰγ (ἰγού δὴ βέϊαβ : 

χοιρίδια χλαίοντα, φΟΥδί5 ἰαΓ ἠιογαμίϑ ἢ. 1.68. ΟΥΓΠΙΖΆ 65. ΟΡ ΙΏΔΙγ 65 46 

Ἰ. Τὰ Ῥυθυιὸσο 465,26 ἐγ 65 εδ ίανγο- ἢ. «διιδίϊηιο, ΤΧ, 14; ἐναδποΐίοη ἀς ΒοΙ- 
Αμεδίο ἃ Κγοηίοη οϑῦ ἀπὸ ἀϊαίνι! 6 σοπῖνθ ἴδθαι, οπαρὶνα 1, Νουβ ἀθνοπβ ἀἰγα 486 
[6 δοπηπιθὶ], θα τόρομβο ἃ τἀπὶ ὄοσο ἄπ θϑο- ἴ[ὰ οὐ τἶᾳαθ ἀθ Τοηρίη, ἀλη8. 66. Ρᾶθδᾶθ8, 

161] οΘοπημοϑό ΡΥ 501} πηὰῖίνο, ἐϑὲ Ρ]15 416 σόν ὁγο, 



ΡΆΕΜΙΕᾺΒΘ ΤΑΑΥΑΙΧ ὍΕ5 ΟἈΆΕΟΘΞΒ. ΧΧΥΤΙ 

ΖΔοἾ 6. σθϑϑθιθῇθηϊ ἃ 66 1165 46 βαρροβθηϊ οου[απ65. ΘΙ ΘΒΓΟΙ5 

Τα ἢ γνοὶὶ ἀἰϊἰδουϊόθθ, ἀλη 5 [65 δολμοίϊος, ρᾷν Αὐιβίοϊθ, βὰν Αὐὶβ- 

ἰἄνα6., ρΡὰν ΠΙιάγπιθ, μὰ Ῥουρῆνγο. 1,68. Ρρ᾽π5. Θχ Γανρ 68 

Θἢ ἈΡΡΆΤοποΘ βοηΐ 400] 6015. 66}165 40] 586. ΓΘοομ Δ Δ] θηΐ 

ἄἀδ5 ρ΄. ρΊΆν 5. διιϊουτόβ. ΑἸΏΒ1 Ζ20116. ἀθοιβ ἨἩοπιὸνο αἰ ἌνΟΙΣ 

ἴατε αΘΊ αι ραγὶ πὴ βοϊὀοίβιηθ (}]]λαείο, 1, 129) : δῷσι ἅτ 5ηριι- 

ΠπὸΡ. Ο᾽ δβϑῖ, βιυναηΐ [1], 1ὰ ἐγοιβί 6 Ρουβοηπθ ἃ Ρ]α}16}. Νἧ ΠΟὰ8 

ΠΙΟΠΖΆΟΠΒ Ρὰ5 ἴΤῸΡ νἱϊ6. (Πγυϑῖρρα [6 ϑζοϊοιθη ρβηβαι θχδοιθπηθηΐ, 

ἃ 66 5ι]6ῖ, οοτηπηθ Ζ01]6 ὅ. 

ΟἹ πὸ 5᾽ 6ϑὲ ρᾷ5 ἀοηῃέ ἰὰ ρϑὶπθ ἀ65Π|ΌΓ ΠΊΘΙ Θχδοιθηθηῖΐ 465 

ἔατι5 οἱ ρϑϑίθβ 46 Ζ01]6:; πιὰ 15 11 ἃ γαϊβοῦ 4084 1] α1{, δὴ σέπέγαϊ, 

{6 Ζο116 π᾿ ἃ ρᾶϑ8 ἐϊέ ρ]ι5 πηρογπηθηΐῖ, ἃ ᾿᾿όρατα ἀ᾿ ΗΠομηὸγθ, 46 

η6 ᾿᾿ ὀταϊθηΐ οἷα Π6 ᾿᾿αναϊθπὶ ἐτό θϑαποοιρ ἀ᾽ αυΐτεβ ἢ. [4 Ἰόσρθπαθ 

411 ἔα! ἀθ Ζο]6 ἂπ ρθουν ῦθ, οἵ 401 ἰ86 πιοηῖγα δχριαμηΐ. δι. ἰδ 

δΊροὲ ἰὰ νιοΐθποθ θηρᾶρόθ 46 565 αἰίδηαθδ, δϑῦ ἀβιιγα 6 ΠΙΒΙ ΤΊ 486- 

πηθηΐ, ΡΒ α᾽ 6116 αι: ῬγΟπΟπΟον 1ἃ βθηίθηθ6 ΡῈ ὑῃ 665 Ρίο]ό- 

πγόρ5, οἵ 616 π6 ὁοῃοογάβ πηόμηβ ροϊῃΐ ἄνθοὸ [65 [α1ἴ5 Πιλόγα Γ 5. [6 

βίγίθ ἀὰ ᾿οιιοί εἰ Πορηιόνο, οα ἀὰ δίάριο εἶ Ποριὸγδ, οὐ ἀθ ΗΔ Ίορο 

εἰ Ροίγρἠῤηιθ, τι ναι τιθη (6 ραυΠου]Πὸγοπαθηΐ οαίγτασραχ, Ῥον- 

ΡὮγΓο, ἃ 4111 ΠΟΙΙ5 ἀθνοπ8 ρΓ65686 ἴοι! 66 4 ᾽ ΟΠ 5411 51: Ζ20116, οἱ 

41] ἀνα] 50115 565 Ὑθχ [65 Οαντασο5 ἀὰ ἀῤίγαοίουν ἀ᾽ Πομηὸγο, π6 

ἀϊδίϊηστιθ ροϊηΐ βρόοια]θπηθηΐ θηΐγα Ζ01]6 οἱ 165 βορῃιβίοβ 4] 

ἀνδιθηΐ ὀουῦ ὁΟηῖγο [6 ροδίθ. [1,65 ΡΓ115 ΤΌΒ565 ΘΧΡΥΘΒΒΙΟΠ5 4 ὌΠ 

Ῥυ]556 ΤΟρσοοποῖ ἃ Ζ0116, ἀτόπως, γελοίως, [αἸδαΙοηῦ ρᾶτ]6 ἀὰ νο- 

ΘΑ ΪαΙρα. Πα 6] 465 θηδίαζίιιο5. 

Τ,6 ποῖ ἀἄ6 ΖοἾ]6, θη ἰδίῃ οἵ δὴ ἔγᾷποδιβ, δϑί ΒΥ ΠΟΠΥΠΊΘ 4 671-- 

ρίοιι;. 1,6 Δο !α πιόπιθ ἀδ ἰὰ Ἰέροπαβ π᾽αναῖ πὰ] ΕΠ ῚῸ ἃ ΟΌΓΠΙΓ 

οοἴΐθ δηϊοποιηδβ6. Π] π᾿ ἐϊαιΐ ρᾶ5 ροδίθ : 1] π᾿ ᾶναῖί ροϊηΐ 46 πηοι 

ΡΘΙΒΟΠΠ6Ι ἀ᾽ ὀΐγο Ἰαίουχ 4 οπιὸγθ. Οὐ ἐϊαιτ ἀπ ἴοι, ἀπ τηδτινα]8 

ΓΔΙΒΟΠΏΘΕΤΙ ΟἿΙ τη τηῤοΠδηΐ, 66 πη ἐϊα!1 Ρᾶ5 ἢ ΘηνΊΘιχ. [ἃ 5606 

ΒΙΡ.ὩΠΠΟΔΊΊΟΙ Ἰόρ!1π16 46 ᾿᾿δηϊοποιηδβα Ζοϊίθ, δϑῖ οὐ ἡ{ίψιιθ ἰγιϊγείοἰ-- 

ἑϊρογί ἧ. ἘΠῸ ἃ ἀ0.551 οοιία βιρτηποαΐίοη Δ η5 ΠῸΒ αἰ ΟΠΟΠ ΠΔ1Γ68 

1. όγοζ, ἀδη8 ποίθ δοτηπιθηξαῖ 6, ἰ'θ ὈΥΘΠΊΟΥΘ ὁ! 0π, 6η ποίο:; Ὁ, 116 ἀθ Ϊὰ 
τοχίθ ἀδ ἴὰ 86} 0116 δὰ δῷσι. ἀουχίδπηθ ἀπο. ᾿ 

2. Ῥνοϊεροηιόπθα, ΧΙ, ν. σχοπ 46 [ἰὰ ὅς. ΤΙ οΕ ρυο Ά0 ]6 {πὸ [65 οπηαῖπ5 ομξ ἐ{ό 



ΧΧΥΤῚ ΙΝΤΆΟΠΙΟΌΟΘΤΙΟΝ Αα {ΠΙᾺ ΌΕ. 

δὲ λπη5 ΠῸ5 ΠΝΤῸΒ ; ΠΊᾺΪ5. 1 651 (Δ μοιχ απ [αἱ θη 6 66 }16 41 

ΓΑ οαἀόμηϊο πυθη τ! η πὸ ἰὰ ργΡθπὸγο 65 ἄθυχ. 

το περ μὰν [ὰ τ ϑββθι απ 0 6 ρΡΡάγθηΐΘ 465. [Ἶδηῆνὶθ, Νόοιιβ ἁνοῆβ μόγιτ6 παϊαγθ! !θπιθη 

πιοίβ. Δωΐϊλος οἱ ζῆλος, δυχίοιξ ἀνθὸ Τ᾿ Ἰοΐὰ- (6 ᾿᾿εσυθαν ἐθ5 Ἀ πιαΐηβ, Το χργοϑϑίοη ἀε- 
οἶδπιο, οἶδδῖ ργθβήαο Του απ; οἵ ζῆλος εϑὲ νγαὶς ὀΐνο ὀνιτόρ, 



ἙΟΠΑΡΙΤΆΙΣ 1|. 

ἙΟΠἈΙΤΙΟΙΝ ΑΡΕΧΑΝΘΌΆΙΝΕ, 

Οὐ ρῖπος5. 46 1 ἕσοϊθ ἀ᾿ ΑἸθχαπάιϊθ. --- Ζόποδοις ὀάϊξοαν 4’ Ηομπιὸγο, --- 
᾿ἈΘοϑοῦγοο5. ἀθ ἰὰ ΒιΙΡ]Ποεπόὸπαθ. --- Μέιϊποάθ. οὐ ἀθ Ζέμοσοίο. 
- Εογίπο ἀδ 88 ἀἸουῖΠοβ6. --- Φέποαοϊοα οἱ ἴθ ροδίθ Αὔβοῃθ. --- 
ον 5 ἀ6 Ζόποἀοίε. ---- Αὐἰϑίορπαπθ 6 Βυζᾶποθ. --- ΑΥδίάγηπθ. 
- 5:5Ππ65 οὐ] 4165. α᾽ ΑὙἸβίαγαα, ---- 1,65 ἀθιιχ 66 1105 ΡΒ ΡΠ] 6η- 
η65 ἀ Ηοιηὸγο. --- Μόγιϊο5 αἀ᾿ Λυδία σοπησὴθ ὁ θαν οἱ σΟΠΊΠΠΘΠ- 
ἰαἰθαγ, --- (να ὸβ, ενὰ] α᾽ ΑὙΙΒί ΑΓ 06. --- 1,65 Βυμηθυῖδίθϑ ΓΒ ΔΓ ΟΠ]6Π5. 
- ΑΥβιοπίοιι5. --- ΠΙΎ 6. --- ΗόγοαΙθη, ---- ΝΙΟΔΠΟΥ. --- ΑΡΟ]]ο- 
Πι15. ---- ΤΥΟΠ ΡῈ 465 5ΥΠ}}00}15165. --- ΡΟΓΡΠΥΓΘ. --- 1,6 βοΠο]]αϑίθ Α. 
-- ΒϑοΠο  ]αϑι65 ὈΥ ΖΑ ΠΕΪΠ5. ---- Ἐπδίαι δ, --- 1,6 Ῥβθιάο- ΠΙἀγη6. 

Το ἀ᾽ ΑἸοχαπάσνια ἄαία 46 1ὰ ἰοπάδιίοη ἀπ ΝΙυβόδ οἱ 46 [ἃ 

ΒΙΒΙΙοϊπὸψαθ μὰν Ῥιοϊόμπηόθ ϑοίδθι. [,65 ῬιΘΠΊΙ6 15 Πόίθϑ ἀπ Νυβέα 

Βοηΐ 465 ροδῖεβ, 465 θθαὺχ βϑρυῖβ, (68 βανδηΐβ; Π1815 66 Π6 βο0ηΐ 

Ρᾶ5 ὈΠΙΖαΘπιθηΐῖ 465 ΔοΔἀἐπη]οιθη8, 66 Β0Πΐ 1551 (65 ΡΓΟΪΘΘΒΘΌΓΒ. 

Π|5 ἔοπὶ 65 σΟῸ 5 ΡῈ ]1051 115 ομΐ ([65 ἀἸΒ010165. Οη ΘΏΒΘΙΡΗ 6, 485 

οοἴζθ ἀπιγθῦβιϊά, τοὰΐ οὁ6. 41 δϑὲ ᾿οθ]οῖ ἀ65. ὀΐα65. ΠΠόγα] 68. 

Ναιβ οβ. 41 ἀοπηπο, ο᾽ δδὺ ἰὰ φγαπηηδιρα. Εἰπίθπ 62 ρᾶν ἰὰ [᾿6ὁχ- 

Ρἰϊοαῖοη ἀ65 ομϑί5- ἀ᾽αντο ἀ6 ἰὰ {πτόγαῖαγθ, [ἃ ἀἸβοιιββιοη (65 

ἀπΠπου ό5 Ρ]]οΙΟρΊ αι 65, 165 τθομθυο 65 ἀ᾽ ὀσαα!οη,, ἰὰ ΟΡ ΖῈ6 

ΔΡΡΙΖαέδ ἃ ἰουΐα5 165 4 51 10Π5 46 ἰδηραθ, 46 βίγ]6 οἱ 46 σοὰϊ. 

Πότηόινια5 46 ῬΠαϊὸγο, 1 ογαίθασ οἱ "ποίημα 4 Εϊαῖ, 6θῖ ὰἢ ΘΓΔΠ1- 

ΠΊΔΙΡΙΘΏ,, οὖ 1] 5᾽ δι (αἱΐ οοιγθ. (δᾶ 4α6, 16 ροδία ὀϊόριαα6 οἱ 

ἰγριψαθ, ὀοτι αἰ ΠΟΠΊ ΓΑ ]65 οανταροβ 46 σΓᾺΠΙΠΊ4116. Ζέποαοίο 

ναι οομηροβό, ἀἸ-οη, 465 ὁρορόθϑ; ΠΙ815 66 π᾿ εδῖ ροϊηΐ ἃ {Π1 706 

ἀ᾽ ἐπια!ς α᾽ Ηοπιχὸγο 4} 5᾽ ϑϑὺ [1 ἀπ ΓΘΏΟΙῚ, οΘδῦ ρΡΟᾺΙ ἅν Ι {Γὰ- 

γ4 1116 ΘΟΠῚΠ16 σΤΑΙΩΙΩΔΙΓΊΘΗ 50} 16 ἰοχίο ἀ Ηοπιὸγο ἡ. 

ἈΊΘη π᾿ εδί Ρ᾽υβ [8 0116 46 46 56 [αϊγα ὑπ 1Δ46δ οἱαῖτα οἱ ποίίο 

ἀ6 ἴἰὰ ἀϊογίμοβθ ἀθ. Ζόμοάδοϊθ. [,65 ἰθοοῆβ 46 Ζέμοάοίε βοηΐ ἃ 

Ι. Βιιἀ45 : Ζηνόδοτος ᾿βφέσιος, ἐπο- πἰδηΐ ὁ5 ἢ᾿ππίηιιθ όπιοιρπαρθ απΐ ΘΟΠΟΘΙΠΟ 

ποιὸς χαὶ γραμματικός. (δ 566 τοηδεῖσημθ-. [65 ροέβιθβ ἀθ Ζέποσοίο. 



ΧΧΧ ΙΝΤΆΟΌΌΘΟΤΙΟΝ α ΓΊΡΙΑΒΕ, 

οἰνα 6 ̓ πϑῖδηϊ οἰϊόθ5. ἐὰπ5 [65 δολο θα εἰὁ 7 ογεῖδο. ΑΥἸϑῖαγ 6 [65 

ἀϊβοιυϊο βουνοηΐ, οἱ Αυιϑιοηϊοιιβ πΟτ15 ἃ ΘΟΏΒΟΓν ὁ 165 ΓΆΙΒΟΠΒ 4}]6-- 

δαδο5. οομίγο 6}}65 ρὰν ΑὙΙβίγα 6. Ναις [65 πποάθγπμθϑ βο Ὀ]θηΐ 

ἉΨΟΙΡ ΡΓΙΒ ἃ τὰ 6 Φ ΘτοΠ16ν οἱ ἀΟΡβοῦγοι" τοὰΐ ο6. 401 Θ0η- 

ΘΘΡπὸ οἱ ἰὰ ρούβοῦπο 46 Ζόποάοίο οὐ ἰ6 οαγαοϊὸγε ἀθ 565 γΓανατχ 

ἃ ἐάϊτοιν. ὙΥ̓ ΟΠ ἃ ᾿πτόνοϊ, ΡΟ 50 ϑυϑίοπηθ, ἃ 66 4π6 Δόποάοία 

αἰ ἰστουγνό 4π6 ἦ65. ἴθχὶθϑ ΘΠΘΟΓΘ [᾿οὐϊαηῖ5, οὐ 41}} ὀΐαιε θὴ 

ἀἄγοῖζ ἀὸ ποι ηῖον ἃ 88 [αηΐαϊϑιθ ". ΠητΖον, [6 ραπόργτιβίθ ἀ6 Ζ6- 

ποάοίο, ἃ παιτυγο]θιηθηΐ ἐραῖβδὶ 65 τόπὸγθβ, ἀγαηΐ τοὰΐ τπ νο- 

Ιὰπη6 ΡΟῸ ΘΧΡΟΒΟΡ οἵ σόϊόθγον 168 ΡΘΥδοιοηβ 46 500 Πόγοϑ ἧ. 

Νουβ π᾿ ἌνΟηΒ, 4πδηΐ ἃ ΠΟΙ15., ΔΘ ΠΊΟΙΤΠ ΡΑΡΓΟΌ]ΘΡ 46. η6 ρᾶ5 

ΠΟῚῈ5 6 ἴδῃ" αἰιχ [α1185,. οἵ 165 [15 σοπααπηηθηΐ Ζόπηοάοίθ. 

Ριοϊόμηές ϑοίον οἱ Ῥιοϊόπηέβ [19 ἀθὶρίια π᾿ ἀναϊθπὶ ὄραγσῃό 

ἀπσιη6. ἀόρθηβθ, δαθαηθ ἀδτηάτοῃ8, ἀποῦπθ Γ56. ΠηδΠ16., ΡΟᾺΡ 

56. ΡῬΓΟΘΌΓΟΙ [65 ΘΧΟΠΊΡΙ]ΔΙΡ65. 165. ὈΪτι5 ΔΘ ΘηΠΙ 65. 465. οΠμοίβ- 

ἀανγο ἀς ἰὰ ᾿πτόραλιρο σγθοίαθ, οὐ ἰοὰΐ ἃ] ΠΊΟΙΠ5 465 ΘΟΡΙ65 

δχδοῖθβ ἀ6 ο685 ΘΧθῃρ 1γ65. ζόποσοίο Γαΐ [6 ἐμοί ἀὰ Νυβέβ 505 

Ῥιοϊόπηόας ΡΠ] άοΙρια, οἴ, ρὰγ οΘοπβόσαθηϊ, [6 ἀϊγθοῖθαν (6 ἰὰ 

ΒΙΡ]ΠοΙ ὸαθ. 1] ἀνα ἀοπο 5005 8ἃ πλλϊη ἰουΐο5. [65 ἐαΠΠἸΟΠ5 (685 

Ροδιηθ5 α᾽ Ηοιηὸγθ, βδίποῃ ἴοιῖθϑ ο6}]65 4] Θυβδθηΐ Δ 1η815 δχιβίό, 

Δ ΠΊΟΙΠ5 ἴοι 65 661165 486 1᾽ΟΏ ΘΟ ΠΔΙ5581Ὁ 46 50η [6 Π1ρ5. 88 θ6- 

5016 4᾽ ὀἀ!θυν ὀἰαι τοῖα ἰγαοόο. (ὐ ὀΐαις ἀ6 σοῃἤροηῖον ἰὰ νὰ]}- 

ϑαϊο 465 χοιναί, 16 ἰοαχῖθ 4658 ᾿ἰὐγθ5 οι γα πΐβ, ἄγθο 165 ἈΠΟΙΘΏΠ65 

ἀϊονίμοβοθ, ἀθ θοῦ πον 165 [68 465 οοΟρίϑίθβ, 46 ϑαϑ6 

ΔΌΧ ΘΟΥΡΘΟΙΟΙΒ. ΤΠ 565 165 ῬΓΙΙνΟ5. οἵ ϑγοθ ἰΘ0Οη5. Ζό- 

ποάοίθ, 41ὸὼ1 4υἾ δα ἀϊδοηῦ ὙΥ ΟἹ, Πάμτζον οἵ ταηΐ ἀ᾿ Δα Γ68, 5. 6ϑΐ 

οοπιρἐϊοιηθηΐ ἃρδίθμι (6 ατο ο66. 41 ποῖι8 ρΆΓαῖῦ 51 51Π1|0|6 οἵ 

581 πόρσρϑϑβαισο. [] ἃ ὈΠΙΖαΘΘαῦ γᾶν} 46 ἰὄΐθ. 51 ἂῃ ποῖ 

ἴὰ1 ἀέρ!αῖς, 1] 16 ὁμαηρθ. 851 ἢ γθῖ5 ἰὼ] ἀόρ]αῖν, 11 16 Βαρρυῖπιθ, 

οἱ 1] 16 βιἰριημδί56. ΘΟΠΠΊΘ ΒΌΒρΘοι α᾽ἸηἱθΡροϊδιομ. 5 Υ ἃ, 56- 

ἰοῃ 80ὴ ᾿υσοπηβηΐ, τόρότποη ᾿πα1}16 οὐ τοἀοπάδμῃος, 1] οοαρα; 

ἰγΆ ΠΟ 6. οἷν οοῃϊγαοίθ, οἵ πηθὶ 165 οἴνοβαβ ἂχ ροϊηΐ 41}} ογοῖῖ 

Ι. ον. [65 Ῥροϊόροριδιιθς ἀθ ὙΥΟΪΙ, 2. 7)6 ΖοποκἝοεὶ «ἐμαῖς Ποριανϊοῖς δοΡὶρ- 

ΧΗΠΠΙ, Ρ. οχοιχιοοχν, 120-139, ὕογοζ δὲέ ἤοηρίοιις 1)μοιέτον». ΟΑὐἰίπριιο, 1848, 
ἀιι551 ποία “ρροπείϊοο ΤΥ. ἴη-85, 
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Ιὰὸ βοῇ. 1 ἔαιε, ἀνθὸ Ποιηὸγθ, οο 416 πῸ5 ὀἀΠθαγθ ἀπ ϑοι ζὶὸ 6 

διθοϊο [αἸβαιθηΐ ἀνθὸ [65 ὀουναῖηβ ἀπ τη θὴ ἂσο; οὁ6 αα οὨϊ [1 

[ΓῸΡ βοινθηΐ, αὐϑὸ [65 ὁγαπα 5. ΟἰαΒΒΙ 165 ΓΡΆΠΟΔ]8.,, ΠῸ5. ὁ Ἰθ 5 

ἄπ ἀἰϊχ -ϑϑρυϊὸυηθ βἰθοῖθ οἱ ἀὰ ἀϊχ- υ]]ὸπιθ. ΠΠ ἃ ἀδη5 50} Θβρυὶ 

αἢ ἴγρο ἀ Ἠομπιὸνο. Του! ὁ6. 4] δὲ ΘοΠ ΌΡπο ἃ 66 ΤΥρ6 δϑὲ ρᾶν- 

[αἰῦς τοῦτ ὁ. {11 ΗὟ οϑί ρὰ5 ΘΟὨ[ὈΓΡΠΊ6 οϑί ἀόφιθϑία "16. ΠΠ ῬγΟΠΟΠΘΘ 

[65 αὐδηὀιοβοϑ οἱ [65 ΒΒ ΡΡΙ ΒΒΙ0η5., ἰδηϊὸϊ ΡΟῸΡ ᾿Ἰποοηγθηδηοα (διὰ 

τὸ ἀπρεπές), ἰαπτὸϊ ρου τοάοπάδποοσ (διὰ τὸ περισσόν). ΝαΙ5 66 40] 

δὶ ἱηοοηνθηδηΐ, οδϑὲ ο6. 4] πὸ ἴὰ] οοηνίθηῦ ρᾶ5; Π1Δ15 06 4] 

δϑὲ γθάοηάαδηϊ, ο᾽δϑδί 66 4}} ἀαγαΙ, ρΟὺτ 88 ρατὶ, πέρ]ρό ἀ᾽ ΟΥΙΓ. 

ΠῚ πὰ ροϊῃι 46 ῥυῖποῖρε5., 1] πὰ 46 4688 ΒΥηρΆῖΠ165 οὰ 4685 ἀη- 

ἘΡΑΙΠΙ65. (δ ἢ᾽ οϑί ρὰ5 ἴῸ1 [αιτα ἰοσὶ Ζὰ6 46. φοῃίθϑίου ἃ 88 π|ό.- 

τῃοάθ ἰοιίθ θϑρὸθο ἀθ ναΐθιν βοιθηΠῆχαθ. Π| ἢ Ὗ ἃ ρᾶ58 ὰπ6 46 

565 [Εφ008 ἀοῃΐ οἢ μ1556 ΔΙΠτπιθν 1 Δα Ππθητιοιὁ, ΝοῖΡΘ Θοτμμηθη- 

ἴαῖτο ΓΟαρ 1116 46 ργθινθβ ἃ σα βυ]6ῖ. Οτ6 ᾿οη Ργθηπα ἅὰ Πᾶ- 

ΒΆΓ Ὅἢ ραββᾶρα Οἱ 1] 5011 4αδβδίίοη 46 Ζόποάοϊθ. Οπ σϑῦγὰ 486 

ο᾽δδῖ ὰ ΡΟΙΠ6 δὶ ΠΟῚῚ5 ΡΟΌΨΟΠΒ ἴ6η1} Ζόηῃοσοια ροὰν ἀγα οἤο86 

Ζα τη ἸΡΏΟΡΑΠΐ οἵ ὑπ οαρτιοῖθαχ. Νὰ οομπηρίομθ ἄοπο ροϊηΐ ὁ6 

ΟΡΙΠΖ 6. ῬάγΙΙ οΘὰχ 481 οὐΐ ὈΙΘη τηόντέ ἃ Ηοπιὸνθ. Οἡ ρουναῖ 

ΔΟΙΓΘΙΟΙ5. 56 ἴδιγΘ 1Π 510 511 806 σΟΙΝΓ ΟἹἿἹ 511 865 ἰδθηΐβ, (ὑδυ - 

ἴΔ1Πη5 ἰὀπηοΙρ μα σ65 ὉΠΟΙΘΩΒ ἰοπὶ 6 ἴὰἪ1 ὰἂθ οταη ΠΟΙΊΙΠη6. 

Να15 [65 ϑολοίϊος. αἷδ Κ᾽ δγιῖδθ τ ρϑνρπιοιϊθηΐ ρἰὰ5 46. ογοίγα ἃ 

565 Ζυδ έ5. ἀ᾽ ἐαἰΐοαν. ΕΠ]65. πθ [ὈὰΓΠΙβϑθηΐ σαὸγο, ΘΗΓΘΡΊΒ ΓΟ 8 

50115 5800 ΠΟΙ, 416 465 ΟΥἾΠΊ65 46 ἰὀβθ-ρούβιθ, οἵ πιόιηθ ἀθ 

1Ἰὸ56- ΘΠ 56Ώ8. 

ΠῚ ἃ δὰ Ρῥ᾽υβιθαγ5 ὀογιναιη5 ἀπ πο ἀ6 Ζέποασοϊο. 1, ̓6ἀΙ6 

αἰ Ηοχηὸγο οοί ζόποάοϊίθ ἀ Ἔρμὸβο. ΠῚ ἀναῖῦ ἐϊό ἐϊονό ἃ ΑἸ]δχαη- 

ἀγιθ, δὲ 1] ναι δὰ ΡΟΣ τηαῖίρα ΡΠ ἐϊα5 46 ο5, 41] [αΐ ἀιι.551 16 

τηδῖῖρα ἀ6 Ῥιοϊέπιόο Ρ[ μη] δά 6! ρηθ, Οὐ δβὶ βὰν [Ἰην!ἀ οι 46 Ῥίο- 

Ιέμηόθ ῬΙΠ]δάθὶρια 4ὰ6 Δἐποαοίθ θηίγθρυ 88 γόοθμβίου α᾽ Πο- 

γτηὸγθ. (θεῖα ἀἸουῖποβα δαΐ ἀπ σταπα βαοοὺὸβ. Νίόμηο ἀρτγὸβ 4υ᾽ Ἢ - 

ΓΙβίορ βᾶπο Ὧθ Βυζᾶποα οἵ Αὐιβίαγααθ δαγαηΐ τπηοπηϊτό τοὰῖ οα 41} 

Υ ἅγαϊῖ 46 ἴαυχ οἱ ἀ᾽ἀθϑιγάθ ἀπ5 [65 ργοοόδόβ ἀπ ἀπογιμαηΐθ, 

6116 ὀοῆβοσνα (65 Δ πη Γαΐθαγ5. 1,65 ἰθροηβ ἐ6 Ζέποάοίο, ῃηόπιὸ 

[65 ρ΄ 8 ᾿πῃροβ81065, διυγθηΐ 465 ἀδθηβθαγβ, οἵ [αγθηὶ τδϊηΐο- 
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Π165. Ρᾶ 65. ΘΤΆΠΙΠΊΔΙΓΙΘΒ. ΘΟὨΥΆΙΠΟΙΙΒ. ΡΙὰ5. ἀπὸ ἃ {ΠΟΙ ΡΠό, 

οἱ 856 Ράνδη ΘΠΘΟΓΟ Δι] ἀππϊ ἀδη5 ποῖτο νυ]ϑαΐθ. 

Τ,65 Ππτόγαϊοανς, 4 π6 σοΠ Πα ἰβϑαϊθηΐ  όηοάοίο 4116 ἀδ γτόραυϊα- 

τοι, ἀἰξαϊοπι οουγαμηηθηῖ, Ζόποαοίο οἱ “ἰδίαν 6, ΘΟΥΏΠ16 51] 

5. ἈΟΊ5Β.11: 465 ἀθῈΧ ᾿ὈΠΊΘΑΊΙΧ ἀθ ἰἴὰ οὐαθ. Αὐβομηθ τηϑὲ οχδοῖο- 

πηθηΐ 561 ἰὰ πιόπιθ ᾿ἰσηθ, δὲ 16 ΘΟ ΠΒΟΙΘΠΟΙΘΧ ἔγάναι! ἄτι νΓαὶ ἀ10- 

εϊαατο,, οἱ ἰὰ [ἀπίαβαπο θοβορηο 46 1᾿ ΒΠοΙηΠη6. 411 56 ΗΠ} 410 5᾽ ὀΐ γα 

Ργοροβό 46 γοῃιρίαςον "᾿Ηοπιὸγο ἐς τοαΐ ἰ6 τηοημάο Ρᾶν αη Πομηὸγο 

ἄς 88 [Ἄ6 0 : 

Μαοηΐο 4παϊθιῃ οὐϊταγη αιιεοϑινιὶ ἨΟΙΠΘΙῸ 

(θπβθοῦ Αγ βία μι8. πουιηᾶαιθ Ζομοάοίϊ ", 

ΠῚ ίααι ἀϊρα 486 [6 βαναπί τμόϊθυν ἀθ Βογάθαιιχ πὸ 5᾽ ἐΐαι: ρὰϑ 

ἀοππηό ἰὰ ΡΘμ6 46 51Π|ΌΓΠΊΘΙ 6 ἢ 4{01 ΘσΟηδιβίαις οα ᾿υϑῖγο σὰ Ἦο- 

πηὸγο ἀδναῖῦ, βϑίοη ἰὰ1, ἃ Ζόποάοϊθ. Αἰιβομθ βᾶγαιδ 851 Ρ6ὰ 66 

Ζα αναιῦ όϊό 1ὰ πιογηῖα Ζοηοαίοίἑ, απ 16 νοΐ 416 γ5", ἀΔη5 τ1Π6 

ὁπυτηὀγδίίοη 46 ΡΤᾺΠΊΓΩΔΙΡΙΘΠ5 Οὐ ΓΤ ο5, Ζα } Ποὺ Ζόποαοίθ ΘΟΠΊΠ16 

ἀγδηΐ Τοβϑυβοιό Ἠοιηὸγ : (λμέφψι δαογὶ ἰαοογι οοἰ ορὶΐ σογριι5 

Ποριονὶ. (88 Θχργθββϑίοηβ Π6 τέροπαρηϊ ἃ Τ16η. ΑἸ1581 ΠὟ ἃ-ἴτ-Ὸ ἢ 

Ρᾶ5 θϑδιοοῦρ γθοοηπα Ζόποσοϊθ. (θγίαιηβ ΡΟ] ΟρΊΙ65 5. Ο δ πϑηΐ 

Πχόιη6 ἃ ΟΓΟΙΙ6. 4}} 5Ὺ ἃρὶΐ 46 Ῥιβιβίσαϊβ: οἵ 46 Ουὐπόιϊμιβ. Ετ 

Ροαυγίδηϊ, οἶδδῖ θΙθη “όποαοϊθ 4α᾿ ἀυβοπαδ ἃ νου ΘΓ ΔοἰὀΓΊΒ6 Γ᾽ ὅ. 

Οη βιιρροβα 46 Δέποάοίθ π΄ αναὶῖ ρᾶ5 ἔργ! 46 ΘΟ] Θ ἢ ΆΙΓ65, 

οἵ Ζα}} 5 ἐΐϊαιξ οοπίθπιὁ 46 ομληρον οἱ 46 ΓΕ ΠΊΔΠΙΘΙ, 58 Π5. ΘΧρ]!- 

486 168 ποῦ !5 46 565 σπαπρο ποθ οἵ 46 565 ΤΟΠΊΔΠΙΘΠ]ΘηΪ5. 

(εἶα δῦ ρϑῖι Ὑγ ΔΙ 56 Π}}} 806. ΠῚ Υ ἃ πηαϊηΐθ ἰθθοη 501. ἰΔ686}|6 Ζέ- 

1. ἐμκιάμις σορέεηι δ'αριοηξιγι, νΟΥ5 11- Ὡς 

Οεἴςς μιδοθ ἀθ νϑὺβ δϑὲ ἃ ρυέΐαθθ 465 ρμε- 
ἘΠπ86 Ῥοδιθθθ οὰ Αυβοπθ ἴαιδ ΤΟ ΠΟΪΟρΊΕΓ 
5 ΟΟΘΒϑιγ οπιθπΐ 65 βαρὺ ϑδρ65, ΘΟ πλΠη6 515 

Ραυ]αϊοπΐ ὁπ ΡΆ]Π1Ο σὰν πῇ ἐμπόδίτο. θὲ Ἰὰ 16 
τἴγο διά. 

δ᾽ ἔρτειν ἃ {ρον ς., νϑῦ5 δ. Οοἰἴο 

ὁρῖττα οϑὲ ἴὰ νἱπρι-ἹΠὸπηθ ἀπ γθοιοι], 
ὃ, γογοχ ἰὲ5 γοϊόρονιοπες ἀθ ΝΟ, 

ΧΙΕΙΠ, Ρ. σαὶ, 124. 1.6 νϑὺβ ἀ᾽Αβοπο π᾿ ἃ 

ἉΌΟΙΠ 5615. ΓΑΙΒΟΠΠΆΒ]6Θ: οἶδδῦ τὰ ΟἸγ6 Θἢ 
᾿᾽αῖν, δὲ σίθη 46. θ᾽ ι5. Οὐδ] 4ιιθ5-η5 δπίθη- 
ἄθπὶ μὰν φολμις Ποπιολὶ 16 Ογοῖο ὀρίααο. 
(θεῖο οχρ!!οατοη π᾽6ϑὲ μὲὰ5 βοιτθπαθἶο, [6 

οοΥΡ5 ἃ Ἤοπιδνο, οἶδϑὲ 1 7ϊαἀ6 εἱ Ἰ Οἀγοςϑδέο. 
Ουαπά Δέποάοίϊα ἀπγαὶξ [αϊξ, σομμηθ. ἢ. ἴδ 
νϑαῦ, ππ6 οοἸἸθοοη 465 ὀρορόεβ ἀοπὲ ἰὰ 
σῦθνγτο 46 Τγοῖθ ἀνα [Οπγ 1 [6 5υ]δῖ, 16 

γοὺ5. Ο᾽Αυβοηθ αἶγα ἔοιοανβ 46 οἶδϑὲ 

Δόποάοϊθ 41 ἃ οσοπϑιιταθ 1᾿Θη56πη}}}]6. (65 
ἀδυχ ρσυᾶμα 5 μοδπιθ5. ἀἰθ 8 ἃ Ηοπιὸγο. 

ΤΙ δϑῦ Ῥόββι0 ]6. α᾽ Αυβοπο αἱΐ ρυὶ5 Φόποσοϊα 
ΡΟ τἀπὶ Ομ θη ρογαϊπ οἷ τπ ΘΟ] ΟΓαθαν 

46 ῬΡιϑβιϑίγαϊθ. δὲ ἀρβϑαράθ ἈΠΔΟΠ ΡΟ Π]5ΠῚ8 
ὁΐϊαιξ, ἀδη5 [65 θὰ5 διὸο!θθ, 1πῸ ΟΡΙΠΙῸΝ 
σουγαπίθ, δογοχ [ἍγΠ016 ΑΒΙΒΤΑΒοῦΕ ἐδ 
Βαγ]6, Πορηανχιιθ τν. Δ ΟΥΘΖ ἃϊι551, ἀδπ5 66 

Οἰαρ γα, ἰὰ ποῖος 2, Ρ. 11. 



". 
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ποάοϊς ἃ ἀὰ ἀϊδραϊοι. ἄνθο 565 Θοῃ ΘΙ ΡΟΓΆΪΠ5. ἔπ ο6 τριηρ5-]ὰ 

ἴοὰΐ ἰ6 τηομάθ ἀϊβϑογίαι! δὲ ὀογιναῖ βὰν Ἠοιηὸνο. Οὗ ὁδί ρὰγ οϑθη- 

ἴαἴΠ 65 46 868 ΠΟΙ ὈΓΘηὶ [65 Πἰντο5. 46 τοὰΐ σοην ἀοπὶ [65 ροῦδηιο5 

Ποιόν 465 ομΐ ἐϊό 16 ϑ)θῖ ἀσναηΐ 16 τΓοἰϑιὸμηθ διὸο δ. ΠΠ Ὺ ἀναὶῖ 

ἃ Π]ΟΪΠ5 ΠΠῸ ὑγδ ἀΠΠἸο ἢ σνϑυ θα ]6, ἀδη5 16 ΝΜ αβόθ, βὰν [65 ΟΡΙ ΠΟ ἢ 5 

᾿ππτόναϊτοϑ ἀθ ᾿᾿ἀποίθη ὁμοῦ 48 1 οο]ο. Αὐιβίασαθ 56. ἀθιηαπάθ 

4αθ! ψαθίοῖβ ΡοῦγαΟΙ Ζέποάοιθ [1 ἀθ 16}16 οὐ 161}16 ἔαφοι. Νίαιβ 1] 

ἃ [41Γ, δὴ. σόπόγαϊ, 46 βΆγΟΙῦ ΡΟ ΠΠθιημηθηΐ 46}5. ὀϊαιθηϊ [65 

πηοι 5 46 Ζόποάοια. 1] ἀνα ἀοπο 5015 [65 Ὑθὰχ οἱ [65 ΘΧΡ᾿ΙΟΔΙΊΟΠ5 

ἄπ πηαῖϊσο [π|-πηδηγθ, οἷ [65 ΘΧρ ΘΔ ΓΟ 5 465 ἀἸ5010165, ἢ] οϑὲ ρτο- 

θΆΡ]6 4π6 ἰὰ ἐιββουϊαϊιοι ποιμένι. οἷτόθ ἀδη5 ἴο5 δελοίϊος 

50115 [6 ποὴὶ 46 Δόποάδοτο, ὀΐαϊῦ ὰπ οανγᾶσα 46 Ζέποσοίθ. Ο᾽ 6ϑὶ 

"ορίμοη ἀθ γαϊοκοπαῦδν, ἀθ ὙΠ]οΙβοα. οἵ 46. Ρ] υβιθ 5. ΔΌΪΓΘ5. 

ΠῚ δϑὺ ΠΏ ρΡΟββιθ 6, ἃ 1α νότιτό, 486 Δόποσοϊςο ἀ᾽ ΑἸοχαηάσιθ, σθαι 

41 ἀναῖῦ ὀογιῦ ΘΟΠΙΓΟ [65 αὐ μόϊτοβθϑ α᾿ΑΥ βία 6, 5011 Ζόποάοίθ [6 

ἀϊονιμαπίθ : οο] α1-Οἱ ὀϊαιῦ τηοτὶ σαδπαά ΑὙἰβίαψαθ π᾿ ἐϊαιε ρὰ5 6η- 

ΟΟΓ6 πό. Νίαιβ ἰδ ργέϊεπάι Ζέποάδοϊθ ἀθ Νία!]οβϑ, ποιηπιό ἀδῃβ5 

ΕἘπιδίατ Πθ. ΘΟΙΠ6 ἀγδηῖ ὀογι 50 Ηοϊηὸγθ. π᾿ θϑδὲ δῦ, 56]0ῃ 

που5, {46 Ζέποάἀοϊθ ἀ᾽ Κρ μιὸβε. ΤΡοχργαββίοη ὃ Μαλλώτης Ζηνόδοτος, 

συ Εαβίατῃθ οορὶθ ἀδὴθ ἀθ νιθυχ ἀοοιπιθηΐβ, οϑ ὑπ ἰάρϑι5 46 

ἰδ βου ρίθαν, 1,6 ΝΑ]]οΐθ, ο᾽οδὺ ἀγαϊὸβ. ΠΥ ἀναὶ Ἰὰ ργϊμηϊσνο- 

χτηθηΐ ἀθὰχ πὸμ18, (γαϊὸς οἱ Ζόποκίοίο. 1, ΠΟρΡυ]6 6ϑὺ ᾿οπηθρόρ, οἱ 

165 ἀθὺχ ΠΟῃ15 858 δοηΐ ἱγουγνόβ μ᾽ θη αϊτα απ 568]. ΠῚ ἔααι Ππτὸ : 

ὃ Μαλλώτης χαὶ Ζηνόδοτος. 

Ο εβεῖ: Ζέποασοίο, βιυναηῦ 46] 465-15, 4] ἃ ἀἸνιβ6 "Ἱ ἐϊαεῖο οἱ 

᾿᾿Οαγο5έθ ομασαμπθ θη νἱπρί- απδῖτα ομαπίβ, δῦ ἀοηπό ΡΟᾺΓ ΕΠ  Ὸ 

ἃ Θμασαθ ομαπΐ τη 465 νἱηρί-4αλῖτα [οἰγ65 46 Τ᾿ Ἄ]ρΠπαροῖ. Οἡ 

πρὶ Ρ᾽α5. οΥ παι Γθιηθηΐ οοθῖῖθ ἀἰνιβιοι ἃὰ οοπιρία ἀ᾿ ΑΤΙβίαγ 186. 

ΕἾ ἐδ ἀὰ τποϊη5 Αὐβίγααθ 401 [ἃ [αἱ ργόνα!οιν. Οἱ Θομ]θοῖαγΘ 

416 Δέποάοϊε, 5᾽ ἔϊαι!ῦ 56ΥῪ] 46. 51:01 65 ΟΓΙΠ465, 48 η5. 50η ἴοχίθ 

ἀ᾽ οχμηὸγθ, Ῥοὺν ᾿Πά] 6ῸῚ 565 ΘΟΓΓΘΟΙΟΠ5 οἵ 865 ἀουῖο5. 1] ἃ ἀὰ 

ΘΟ ΑΙ Πθηθηΐ ΘΠΡΙΟΥΘΙ οἷ [Ὁ 6] οὐ τη ὀσαϊναϊθηαιὶ 46 ᾿᾿᾽οΡε]. 

υάπά 11 ἀναι ΒαρΡΡΥΙμμὁ τη νθῦ5, ἰὰ οο]]ίοη 5 ΠΠἸ|5α1τ ρον τό- 

νόϊθ ἰ6 ομπαπροπιθηῦ:; Πη815 ὈΊΘη δοινθηΐ 1] 56 οοηΐθηίΐα!! 6 ρνο- 

ΠΟΠΟΘΡ ᾿᾽αἰπότοβο, ΠῚ ἀναιῦ [αἸδθ6 θη. οαθθ θϑαϊοοαρ ὧθ γθὺ5. {] 

. “6 



ΙΝΤΆΟΌΟΛΤΙΟΝ ἃ ΤΊΜΙΑΘΕ. ΧΧΧΙΝ 

Ρουνίαμι π᾿ ὀϊαϊθηξ ροϊηϊ, ἃ 50} ἃν]5, ἀπ Δα πη οἷτό βὰν, Π 

[65 ἀναϊὲ ἄομπο τηᾶγηπόβ ἀἴιη βίσπθ. ΠΌΡΕ] (-----  οδὲ 1ὸ ϑυῃθοὶο 

ῃδίαγο] ἀθ ἰὰ οοπάἀδηηηδιοη ἃ πιονῖ, (Ἶδβὺ ἰὰ Ῥγοοῖθ {αὶ ἰγὰπη5- 

ΡοτοΘ, 16 Ἰανϑίουῦ οἵ ἴὰ {}ὁοθ 41 τὰ ᾽. 1 Χρυθϑϑίομ ἀθετεῖ 

Ζηνόδοτος, 5ἱ ἰΓόφαοηΐα ἀδη5 165 δϑολοίϊΐθο εἰ Κ΄ δηιῖδθ, βϑθυα]α ἀϊνὸ 

486 ο᾽όϊαϊε ἢ 6] γηόπηθ 4] πηᾶγααῖῦ ἰὰ βθηΐθηοο. 

Εταϊοβιπὸπθ, {αὶ βασοόάα ἃ (Δ}ΠΠπηὰ 6 Θοπηπιο ὁμοῦ ἀὰ Νιβόο, 

οἱ Αρο!οηῖιβ 46 ἈΠοάθβ, Χὰϊ ἔαϊ 16. βασοΘββθιι ἃ Ἐναϊοβιπὸπο, 

ἀναϊθηΐ ἰοὰβ 68 ἀθὰχ ὀου 80 Ἠομηὸγο; τηλ]5 ὁ6 π᾿ δδῖ ροϊῃηΐ 

σοΙηπι6 ᾿πἰθυργὸϊοβ ἀ6 1᾿ 7ίααίδ οὰ ἀδ 1᾿ Οεγοδές 4115 βοπί οό- 

Ιὲγθβ. Αὐιϑίορῃδηθ 4β Βγζᾶποα, [6 ΒΟ Θ56 0} Α᾽ΑΡρο!]οπῖαβ, ἀοιῦ 

Δ ΘΟΠ ΓΑΙΓΕ το 50 ΤΌΠΟΙ ἃ 565 [ΤΑνΑΙΧ 46 ΟΥΑΙ ΠΔΙΓΊΘΠ, ΡᾶΤ- 

ΠΟ Ιὀγοπιθηΐ ἃ 88 ἀἸουῖποβα ἀὰ ἰοχία ἀ Ἡομηὸγο οἱ ἃ 565 οοπλ- 

ΠΊΘΏΓΆΙΓΘΒ 51π' οοἰΐα ἀϊογίοβθ. 1] ἀναϊΐ ὀϊό ἀϊβοιρὶα 46 Ζόποαοίε ; 

ΠῚ 15 06 ὨἾ65[ ροϊηΐ Ζέποασοϊίθ 4} ργιὲ ροὰν πιοαόϊθ. ΠῚ ἔαΐ ἀι551 

ΒΆρ6, 1581 τηροἀόγό, 416 Ζέποάοϊα ναὶ ἐϊό νυἱοϊθηΐ εἱ ἰἐπιό- 

ταῖγο. ΠῚ γόταθ!ι ἀαη5 16 τοχίθ 165 γϑῦβ ἱπἀ ἀπιθηΐ εἴαοόβ ; 1] τουῖϑα 

οἱ Τό[ογπηᾶ 165 αἰ μότοβθϑ πιὰ] πηοϊνέθϑ; 11 οἰΐαφα 165 τηοΐβ 1Π|1115 ; 

1} γθπ τὶ ἰθὰν 5. ἀσγοῖ5 ἃὰχ ἰΘ00Π8 ἰ6ρἸΠ165. ὅθ ἔγᾶνα!! ἃ πηότιτό 46 

ΒΘ 46 βᾶ86 ἃ δου! αἰ Αὐιβίαγχαθ. Αὐιβίασαθ 5886. θουη6, ἰὰ 

Ρ᾽αρατγῦ ἀπ ἰθπηρ5, ἃ σΟμΠΓΠλΘν 165 ΟΡΙΠΙΟΠ5 αἰ Ατὶβίορμαπθ. Οπ 

γοΡΓὰ, ἀδη8 ΠΟΙΓΘ ΘΟΠΊΠΊΘηΪΆΙΓΡΘ, 465 ΡΥΘΌνΘ5 τ} Π1ρ|1665 46 1᾽80- 

οογά 465 ἀθὰχ οὐ! 4ιι65. ῬΡΌβααθ τουῖθ5 165 αἰπιόϊοβθϑ αἰ Αγ ϑίασ - 

4168 50ηΐ ΘΟΠΙΌΓΠ165 ἃ 66}165 Ζα΄ ἀνα ρΡγοποηοόθβ Αὐιβίορμαμπο. 

Τ᾿ οιηὸγε α᾽ Ατιβίορναηθ 46 Βυζάποθ ἃναϊξ ἄοπο πη ἴἰοαΐ 

ΔαϊΓ6 ναΐθαι απ 1 Ἠομηὸτο ἀ6 Ζόποάοϊο. Ο᾽ δβδὲ θΊθη δὴ γαϊῃ 486 

ΟΠ ἃ βοαΐθπι 16 οοπίγαιγ ὅ. ΟἾδβῦ διθη ῥ᾽ 5. να μθπηθηΐ ΘΠΘΟΓΒ 

4π6 ὙΥΟΙΓ ἃ ρτόϊεπάι ἀδημοῃῖγοῦ 4υ Ατἰβίορμαπα ἀναὶϊ ὀϊό ἀὰ- 

ἀδϑϑοῦιβ ἀθ ᾿α]-πηόπηθ οοιημηθ ὀάιθὰ} οἱ ἰηϊορργὸϊ ἀ᾽ Ηοπιὸγθ, 

1. ἰβἰάογθ ἀθ ϑόν}]ο, Ογερίιος, Ἷ, χα : 
«ς νῳ.,. δ 4υαδὶ βϑαριζία ᾿πρι!θῦ Βα ρον δοιὰ, 
« δἴψσῃβ [αϊσδα οοπίοάϊαϊ, » ονοζ ποῖ! 

Αρρεπαϊοες Τἴ, ΟἾἐβὲ ὑπὸ ἀἰβϑουτατοη. 81: 
[65 5ρῃθβ οὐ Πα τι68,- 

2, Ρρνοϊόρογπόπος, ΧΤ ΑΙ, Ρ. οχχν, 486: 

« ΟπλμΖάκηι α] ἔγὸ [ἀθοΥ, 16, πὸ ἰπ ἢ158 4α]- 
“ἄδην 4 ράΆ]]ὺ σου 5. 9] ο᾽ὰ5. σοπ)θο- 

« ἔπναπι γΘΐθυυὶ ροβϑαμξ, ΤῸ ΙβΕ ον πὶ 60 1- 

« Πδοῖαγα 8 αι ἰπίαπιϊαπι “πᾶπὶ ἴῃ 

« Ζοποάοῖο πιο ]σονθ.» Τὐϑρρθαν ἀ6 ΥΥ̓ ΟἹ" 
ἀονϊθηάγα πιαηϊζεϑίθ, δὶ ἢπι 16 6 5θα]θι θηΐ 

ἀπ σοὰ0 ἀ᾽Ἰ δι 16 ᾿ἶντα ἐδ Νάποκ,, “4η1- 
σἑορἠαπὶς Βγταπεὶ ἡ αρηνιοπία, ΠΆ}16, 1848, 

ἴπ-- 85, Μαὶβ ΥΥ ΟἹ Ἰαρσοοῖς ΑὐἹδίορ πὰπθ ἄνθο 

ῬΌΡΕΙ Ρ.15, 



-ς 

ΟἈΙΤΙΟΕ ΑἸΕΧΑΝΌΒΙΝΕ. ΧΧΧν 

δὲ 4116 οδϑὲ ἃ 8565 {γα ιχ 511} 165 ροδῖθϑ βδοόπι 4865, οἱ ρασίοα- 

Πὸνθιηθηΐ βὰν [6 ροδίθ 805 ΠομηοΎη16, 411}} ἀναϊὶ ἀὰ 58 ρ]οῖγο. 

ΑὙβίορμᾶμπο ἐδ Βγζᾶποο ὀΐζαιῦ ἀπ ΠΟΠΊΠΙΘ. ἀ᾽ἶΠ6. ἱΠΊΠΊΘ 856 

ὀρ οη. ΠΠ ἀναῖϊῦ ἰὰ, ἃ ο6 46 αἴ Ὑηγανθ, ἰοὰθ 165 ᾿ἰνγθ5. ἀδ 

ἰὰ Βιθ)οιμὸχας ἀ᾿ΑἸοχαπάγιθ. Ο᾽βϑὲ ἀπ ἰόροπἀθ ἀβϑυγόμπηθηϊ; 

Ἰη815 οδίτε ἰόρθμθ πὰ ρὰ ὀΐγ ᾿πγνϑηϊόθ 4 ὰ ῥγοροβ ἀθ [αἱΐ5 

ΘΧΊΡΔΟΥ ΔἸ ΠΆΙΓΟ5. αἰ ΔΡΡΙΙΟΔΊΙΟη. βία !θι586. 1.6 οοΙηπηθηΐαϊσο 4᾽Α- 

ΓΙΒΙΟΡ ἂπ6 51 Ηομηὸγο ἀοἱδ ἅν ον ὀϊό ὑπ ᾿ἰντα ἰγὸβ-ϑαναηὶ, ΟἿ ἐ- 

[10 1581 οἱ βυγίοιξ ὍΠ6 ΟΡΌΥΓΘ 46. 8581Π6 (βου ββιοη οἱ ἀἄθ σοὺϊ 

ἀὀ]τοαΐ, 

Ατιβίορ απ ἀθ Βυζᾶμοθ ρᾶᾷββ8. ροῦν ᾿᾿Ἰηνθηΐθυν (65 5565 

α᾽ ἀσοδηϊαδίίομ. ΟΠ οΓΟΙΐ Δι1551 411] ἀνα δὰ, ἀναπὶ ΑΤΙβίαΓ486, 

τουΐ ἢ βυϑιλομηθ 46 519}}65 ΟΥἸΠ6 1165, οἱ ΠΟῚ ΡΔ5 566 16 ηΐ, ΘΟΠΊΠῚΘ 

Ζ)έποάοϊο, ἢ ΟΡ 6] οὰ πὶ ἐχαϊνα θηὶ 46 1᾽ο)6]. Πθὰχ 46 6685 5161: 65 

ΟΡ 165. 50 ΟΟΏΠΙΙ5 ἄγθο οοΡὰἀ46, ]᾿ ἀδιόγιβηαθ οἱ 16 οόγαι- 

πΐοῃ, 1, ̓αϑἰέγιβααο (-Χ-)} βευναὶ ἃ Αὐ!βίορ απο, 5610 1 4΄πϑοιἰοίμ 

ἐθ ῬαγΙβ, ΡΟῸΓ ΤΠΔΤΩ ΘΙ 65 ΘΠ ἀγΓΟΙ5. ψι γ᾿ αναϊοηιέ ρας εἶδ δοηδ, 

οἰ οϑί-ἂ- αἰγο, 88 Π5 ΔΘ ἀοιίθ, 65 μάγοι 8. ἀΠ{Π01]|65. ἃ οομι- 

ΡΓΘΠάτΘ. [,6 οόγδαπιοῃ ἴθηδιῦ ᾿’θὰ 486 ἀθὰχ οὐ 46 ρ]αδθιν5 ΟΡ 615, 

4πδπα 1] γ ἀνα αἰμέϊοβθ ἀθ μι ἀπ νθυβ. (ὑδ. βρη δϑί γτερτό- 

βθητό βοὺ8 ἀΠόγθηϊεβ Ὀσπιοϑ: Φ-, Ψ, δίς, ")}ς:, Τ. Οἱ ἀϊτ αιιββὶ 

ἀυ᾿ ΑὐἸβίορμαπα 46 Βγυζᾶηοθ ἀγαϊῦ πη βρη (( ) οὕ ἂπ Δ ἸΙρ τὰ 

(23); τα15 Οῃ ἸρῆΟΓΘ 06 4} 6ῃ [αϊβαιυῖ. 

Ατίβίασαμθ, ἀἸβοῖρ]8 οἱ ϑοοθβθθαν α᾽ ΑΥΙβίορ απο 46 Βγζᾶποο, 

οοῃίηαα 68 ἰγάναιχ 48 50η ΠΊΔΊΓΓΘ 8801. Ἡοηὸγθ, δὴ ἀργαηη! 18 

Ρίδμ, δι ρϑγβοι μπᾶ [65 ἀἐϊα 115, πῦ ἰὰ ἀθγπιὸγα πχαΐῃ ἃ }᾿ ἐἀ1ῆοε, 

ἢ ἀναῖν ὀταάτέ οἱ οομημηθπίέ ἀπ σταπά ΠΟΠΙΌΓΘ ἄς Ροδίθ5 : Ηέ- 

5106, Ατοϊη!οχιθ, ΑἸομιαη, ΑἸ]οέθ, Απαογέοη, Ριπάανθ, ἔβοῃγ!ο, 

ϑορδοοῖίθ, Βατιριάθ, οἰο. ΠῚ ἀναὶ οοπηροβό μὰ ορηΐβ5 Πἰνγ65, Οἱ, 

ΡοΟὰΙ ράγ]οι Ἔχαοίθπηθηῦ, 010 ΘΟ 5 Το Ϊθαιχ 46 σοπιπηθη ΙΓ ο5ὅ, 

1. ὕογο ποῖνδ ἡρρεπάϊοο Τἴ, νογ5 ἷα ἔπ. 

2. 16 σουϊθασ 56. οοπιροϑαῖδ ΟΥ̓ Ἰ πᾶ ΙΓ6- 

πιοπΐ ἀπ βϑιϊθ ἔθυλθ; πιαῖὶθ ἰὼ ἴθι] } 6 

ὁταῖξ ἀ ἀπὸ ἰγὲ5- σγά πη Ιοηρσαξαν, ΌΥΘΖ Η] 05 
Ἰοΐπ, ἀἄδη5 16 σμαριίγα 1Π1, Ρ. τιντπτ-ιχ, [ἃ 
ἀξοογὶριοπ ἀὰ βάαργγης ἐς Βαπάες. Οὐ 

ὀδυῖναῖ! ἀπ ὁπδηΐξ αἰ οχηδγα οι ἀπὸ βϑυΐὸ 
ἴδ} } 6, οἵ 50 ἀπ θὰ] οὐτό ἀθ ἴὰ [6 1}16, δὲ δι 
Ἰειέγοβ ὁποία]εθ, δὲ ἄνθο α᾽ἀ5562 Ἰἄγροθ 6- 

ἰγθτ-οοοππθ5. Ὅπ γουΐδαα ὀσχαϊνα]αϊξ, διὶ 

ἸΠΟΥ̓ΘΠΠΕ, ἃ ἰγεηΐα οὐ αιυδγαπίθ ἀφ ποὲ 

Ῥᾶρ65 Ἰπτοοσΐαγνο, 



ΧΧΧΨΙ ἹΝΥΤΒΟΠ ΟΤΙΟΝ ΑἸ ΜΆ ΘΙ͂Ν 

Μαἱ5. οὐδὲ Ποηλὸνο 41 ρᾶγαϊι ἄν ον ὁϊό 50} δυΐθιι ἀ6 ργόάη!θο- 

τοι. Οὐδὲ δὰν Πουιὸγο 41} ἀγαὶν ὁονῖτ ἰὰ τπολό ρουϊ-ὀῖτο ἐδ 565 

[1 οοηῖβ Πνγθβ. ΠΠ ἀνα! ἀἰδοι ὁ ν 65 ΡᾺ ὙΘΓΒ Θὲ ΡΓΘΒ4Ὲ6 ποῦ ΡᾺΡ 

ποῖ, ἀπ θοαὰϊ ἃ ᾿᾿αὐΐνο, 17] αεο οἱ 1 Οεγοδόο. (δ σοι πη ΓΑ1Γ6 

ἃ Τὰ] 56] ἀθναὶν ἔαϊγθ ᾿ΠῸ Τηᾶ556. ὄπογηιθ, οἵ τργόβθηϊαις 465 

οθηϊαϊηο5 46 γουΐθαιχ. (αἴθ [6 ΟΠ Πἴδιγο, 1] Υ ἄναῖῖ 465 415- 

βϑυ ΠΟ 5. 46 ἰοιῖθ δοῦίθ, δὲ πιόπηθ 46 ψόγι 0 ]65 ουνγαροδ, 

οοπληιθ οοἰὰϊ ἀοπὶ ἰο (᾽αἰαίοριιο ὀταιῖ 16 ϑα]θῖ, σΟΠηη16 οθαχ οὰ 

ΑὐἹβίαυαθ ναὶ ἀόίθηπ 565 ΘΟΓΓΘΟΠΟΏΒ. οἵ 565 1ηἰοργ τα! 05 

ΘΟ ΓΘ ἰθ5 αἰΐαο5. 46 Χόποῃ, 6 (ὐοτηδημ8 οἱ αἀ᾽ δι γο5. 

Τὐῤάπίοι ἀ᾿ Ἠοϊηὸνε ἀοηπέθ μὰν ΑὙἸϑίαυσαθ π᾿αναῖῦ ροΐϊην ἀθ 

ΠοΐΘ5 ΔῸΧ Π]ΔΓΟΘ5, ΠΊΔ15 56 θη θηΐ 665 5]0 165 ΟΥΙΠΠ4 165. 4] ΓΘ η - 

νον αιθηΐ ἃ] ΘΟΠΙΠΊΘΠΆΙΡ6, δἵ 401 ἀἸδαιθηΐ ἀ᾽ανάποα ἃ [061] 486] 

ϑΘη16 ἦα ποίθϑ. οἡ ἴα δὰγ αὟ γοῦν. 51 ΑὙιβίαγ 6. ἀναὶῦ 

ἰγαϊτό, ἃ ῥγοροβ ἀ πη ΘΒ; {αι ΘΙ ψαθ “αθδίοη. (6. σΤΑΠΙΠΊΔΙΓΘ, 

ἀ6 ᾿πτόγαϊαγα ον α᾽ Πἰδίοιγθ, ἰ6ὰ γϑῦβ ὀϊαι τπησαπό ἀθ οα. Ζι! Ὸἢ 

ποχηπηδιῦ ἑα εἰοτιὦ 6 ρῃμ76, ἰα «ἰοιιδίο γιογι-ροϊγόθ, οα ἈΡΒοΪ απηθηΐϊ 

ἰα «ἰοιιἰο ()»5}: ἣ διπλῆ, ἴὰ Ἰίστια 4ὰ] [ας ἀθὰχ Πρπ 65. 1ὰ Πσπα θ1- 

[αν ααόθ; ἀἸβοηβ, ἑα αἰἱρίο. αδη ἃ 16 Θοπημηθηϊαΐθινγ γθίθναιῦ ΠΠΘ6 

ἴαλυϑβθ ἰθοοὴ ἀθ Ζόποάδοίθ οὰ 46 (ταϊὸβ, ἰὰ εΐρίθ ροϊπίέο (Σ5Ὶ) 

δταιῦ 16 βιρῃθ δοοο]έ ἃ νϑῦβ οὰ 586 ἴγοῦνδιῦ Δ ΓΘ αΓοπηθηΐ οοϑῖϊθ 

αυββθ ἰθροη. Τουΐ ν Ὶ5 βαϑρθοι ἃ Ἰητουροϊαίομ ὀΐαϊν [γὰρρό 46 

Ἰ᾿οὐοί (---, οὐ ΤΟ 6] ὀΐαιῦ γόρόϊό δὐΐαηὶ ἀ6 [015 4} Υ ἅνδιῖῖ 

ἀθ γϑὺβ βιβρθοῖβ. Τ᾿ ωϑδίόγίϑηιο ( )ς.),) ἃ οὐτέ ἀϊππ οἷ 46 ρἷυ- 

ΒΙΘῸΤΒ. ὙΘΥΒ, ΙΠΔΡΠΌΔΙῦ ΒΡ 6 πιοπΐ τόρόμμοη; πηα]5 1 οὐϑέ οἱ 

αϑίόγίδφιιθ (--- “)ΣΚ) 5ιρηῖπαῖῦ στόρόμπμομ νἱοίθαβθ. 1 αγιέδίσηια 

(),) 586 ἰγαάιυϊδαιῦ, ἐγιίογρογδίογι, απιαροἰμί)6, οἵ, ϑαϊνὶ αἰ Π ὙΘΙΘ 

Ροϊηιό, ἐατιίοίοσίθ. Οπ Αἴ] 6 ΘΠοο 6 ΔΕ ΕΡῈΒ ΒΙΟ 65 ΟΥΠΠΙΠ65 ἃ 

ΑΓΙΒΙΑΤ ΖᾺΘ ; Τ815 ΟΘῸΧ {6 ΠΟῚῚ5 ΨΘΠΟΠΒ αἀ᾽ ὁπυϊηόγου βοηΐ 165 Ρ] 15 

115116}58,. οοχ σα  ἀναϊῦ σοηδουνὁβ ΑὙΙΒιΟὨΙο5, ΟΘὰχ 4α ὉΠ. ἃ ΤΕ- 

ἰγουνόβ ἀλη5 [6 μηδ ηιβοῦ 46 ἴδηϊδ56 ἡ. 

1,65 ΔΠΟΙΘἢ5 ροβϑόάαϊιθηῦ ἄθυχ ὁα!Π]οη5 α᾽ ΗΠοϊηὸγα 5οὰβ [6 Πο ἢ} 

Π ΑΠβίαν|αθ, Ρουτγίαπι ΑἸ ΠΟ Π1115; [6 ΒΟ ΘΟ 5560} ἀ᾽ ΑΙ ΒΡ 6 Δὰ 

ει. ογολ, μοι" 165 ἀὀἐα 5. ποῦ ὐριοπαϊἶοο 1, ἀἸ55θυ τα 0. σα. [65 5]Ρ 165. ΟΠ 056 



ΟΔΙΤΙΟΕΝ ΑἸΕΧΑΝΌΆΒΙΝΕ, ΧΧΧΎΤΙ 

ΝΙυβόο, ἀναὶν ἔαιτ ἀπ Ἰννθ ᾿μεΠπ16 - (με  ἐὲ με Ὑ ἃ ρας οἷε ρὲμοίοι» 

ἐαἰἑείοηις εἶο ἴα εἰἰογίλοσο εἰ “»ἰδίαλχιο. ΝΙ]ΠοΙβοι βαρ ροβ φα Α - 

τἰδίουιιθ π᾿ αναϊν Ρὰ5. του] ον5. ἀοηηό ἰ6 μηδιηθ τοχθ οἱ ἄδη5 ἴὰ 

ἀϊοτῖμοβο οἱ ἄδηβ 16 οοτηπηθηίαϊνο, δὲ 416 ο᾽δϑ᾽ ἀρ υὸβ 88 που 4 ὍΠ 

ἃ ἴαιτ, ἃ ᾿α146 ἀ65 ναγι ηῖθ5 οομ πη δηΐαϊρο, ἰὰ ἀδαχιὸπηο ΠΟ 

ἀθ ἴὰ ἀϊογῖμοβθ. 1,6 αἰγὸ ἐὰ ᾿ἴνγὸ αἀ᾿ ΑἸ ΟΠ115 5] ἘΠ ΠΟ Γαϊΐ ἀοπὸ 

486 ἰὰ ἀδαχιὸπηο ὀάιτίοη π᾿ ὀϊαϊῦ αῖρο οο56. 4168 ἴὰ ῬΓΘΠλὸ ΓΘ, ΓΘ - 

νὰ οἵ οουυῖσόθ. Αὐὶβια γα ἃ δυγνέοι ᾿Ομσ θη Ρ5 585 ἀοιίθ ἃ ἰὰ 

ΡυΡΙ]Ἰοαιοι ἀθ ἰὰ ργθμηὸγθ. Π| ΘΧΡ 4 α1} ἃ 565 αἸδοΙρῖο8 1 ]ἠαείο οἱ 

᾿Ομγ55όο. Οἰεδιῖ ἀϊγα φὰ}} π6 φᾷγαάδι ρὰ5 ροῦν [ὰ] [65 14 έθ65 ποι - 

γ6 1165 486 ἴθ] βαρσσόταϊοπι ᾿᾿᾽ ὀϊπ46 δὲ 1ὰ τόΠθχιοη. Μίόμηθ ἀνδῃϊ ἰὰ 

ποτὶ 4 ΑσἸβίαγαθ, 1] Υ ἄνα ἀ8η5 [6 ρΈθ]1ο, ἀπ αι α᾿ ΑΡΙβίαγ 6 

Οἵ ΠΟΙ, 468 ΘΧΘΠΡ Δ ΙΡ65. (6 50η ἰδχίε αἰ} όγθηῖβ ἀ6 Ἰὰ τηϊπαῖο 

οΥΙρΊηα!θ, Καὶὶ 16 ἢ γ5 ΟΡ ἃ ἀπ βθοοπάθ ὀάδποι ἀοππέθ μὰν 

ΑὐἸβίαγααθ δὴ ῬΡΟΓΒΟηΠ6. ΠΠ δηϊθπα 16 πηοὶ πλείους, «([Δ 5 16 {|106 τι 

Ἰῖνγ ἀ᾿ Αἰηπηοηΐα8, ΘΟΙΏΠ16 πλείους τῶν δύο: ῬΙὰ5 468 165 ἄδθυχ ἀοη- 

πόδβ ρᾶ" Ατιβίασαιθ. [.86 ᾿ντο αἀ᾽ ΑἸηπηοηϊ5. ἐἴαις, βοίοπ Καὶ] 

Τ6ἢγ5, ἀπῸ Ῥγοϊθϑίδ 10 ΘΟΠΙΓ6. ΟΘῸΧ 401, ἀργὸβ ἰὰ τηογὶ ἀ᾿ΑΤΊ5- 

ἰἌΥ 466, Του πη ἀδΙθπΐ ἐὰ ποῖὴ α᾽ΑΤΙϑίαραθ. ἀπ6 ΓΡΟΙ βγη 6 

ὀάποη ἀθ ἰὰ ἀϊογῖποβθ. (θὰ δὶ ἔουι βαθὉ}]}, τηδῖ8. ΠΟ ΡΟΙΗΐ 

ἀόπιό ἀδ τοὰΐϊα νγαιβθιη δ αποθ. Νοιι5 βοιημαθα ἃ ΑἸθχαπάτσιο, ἀδη5 

ΙῈ ρᾶγβ. ἀ65 βθπΠέ5. Ῥουγίαμ! 1 ναὰὺ τηϊθὰχ ὁΓΟΙ6 Τα Ατὰ- 

ΤΟΠΪ15 ἀνα νοῦ ΒΡ] 6 πηθηΐ Του ΘΠ ἀἸ Ζα6Ρ. ροὰν [ἃ ῬΓΟΙΔΙ ΓΟ 

ὀάϊποη 16 {|γ 46 νγᾶ]6 δῦ ἀπ] 686 ἀϊογίΠο56. 

Ασυδηΐ ἰὰ ἀδοουνογίθ ἀπ πιαπιιβοῦ ἀ6 Ὑἴθη]56, Αὐιβίασας ἡ ἐ- 

ταῦ σα ἀπ ΠΟΙ ἔαπηθιχ. Οἱ πῃ ἄναῖῦ διιοπθηθ ἸΔἀόθ πριίθ 465 ἴτὰ- 

νυχ ἀὰ σγαηα οΥἸΠ486. ὙΠ]ΟΙΒΟῚ ΠΟ ἃ Π118 6 ἐΐαΐ 46 Θοῃηδῖ[γο, 

οἵ ἀδ {τὸβ- ῬΙθ ἢ οοπηηδῖίγο, οἱ ἰὰ ἀϊογίῃοβο οἵ 16 ΘΟ ΠἸ ΘΠ ἴΔ1ΓῸ 

πηόπηθ α᾽ ΑτΙϑίαγη]αθ. [6 Ἰοχῖθ ἀθ ὑἴῃϊβα οϑὺ δὴ σόπόγα! ὑη τοχίθ 

ἉΤΙΒί ΔΙΌ ]6η. [ἃ ΘΟ] ]δοίοπ 46 νὩυιαηῖθβ ααὶ 1 ΔΟΟΟΠΙρΡαΡ6 Θ0Π- 

{6 ηΐ 165 ἰθφοη5 ἀ᾿ΑΤΙβίαγα6 ρᾶ1 οΘ παι η65. Π 65 ΘΧ ΓΑ 15 Γοσὶ πομῖ- 

Ὀγουχ ἀὰ ᾿τντα ἀθ Πιάγπιθ βὰν ἰὰ ἀϊογίμοβο ἀ᾿ ΑΥΙβίδγαιιθ, Ποῖ 

ΠΟΙ ΓΘηΐ 065 ἰΘΦΟῊ8 ΟἰΒοιι[6 65 ρὰγ [65 ρΓ 15 1ΠΠπ|5ἴ 05 σ ΠῚ ΠῚ ΙΓ] Ὴ 8 

ἀθ ᾿᾿ἀπιιφυῖτό. 1) Δα Γ65 Ἔχίγα 5, θη ργαητβ ἃ ἰὰ ᾿γοσοαίίο ἀ᾽ Πότο- 

ἄϊοη, ἃ ἰὰ δοποίμαίζίοηι ἀο ΝΙοΔΉΟΥ, ΠΟῖ5 Γθηβϑισηρηΐ ἤδη5 16 Η]118 



ΧΧΧΥΤΙῚ ΙΝΤΒΟΘΌΘΤΙΟΝ Α 1 ἸΚΙΑΘΈ. 

σταπα ἀότα!}} δι" Τ᾿ οσΊ μορτάρ6 6᾽ ΑΤΙΒίαΓΖα 6, 58 1ὰ ἔἄφοη ἀοηξ 1} 

οουραϊὶ 165 ρἰιναβθθ, ἀοηΐ 1] βοαπαὶε 165 ὙΘΡ5, ΔΒΡΙΓΑΪ Οἱ 666 ῃ- 

ἴααῖς [65 ποῖ. 1,65 βίση65 4 ἢ νοὶ ἃ ἰὰ σα 0Π}6 465 ν6γ5 ἐπι τοχίθ 

ἄς  ϑηΐβ8 βοΐ [65 ΒΙ0: 65 1ηδη165 ἀ᾿ΑὙΙΒίΆΓα6. 1,65 ποῖ65 αἰ όγ θη 65 

ἃ 665 5565 50η1 465 ΘΧΙΡΑ15 ἀπ Πἰντ6 οὐ ΑὙἸβιοηΐοιιβ ἀναῖῖ τόριιπηό 

εἴ οοπορηϊγό ἰοαΐθ ἰὰ δα ρβίαποθ ἀπ σοπιπηθηίαϊτο αἰ ΑΤΙϑΆΓ 486. 

Οπαῃά 1 γ᾽ ἃ ἀἰρὶε ροϊηιόθ, ρᾶ} Θχθιηρ]θ, 66 π᾿ ϑϑῖ ρᾶ5 560] θηθηΐ 

Ιὰ ρϑηβόρ ἀ᾿ Αυιβίαγααθ, ο᾽δδί 8ὰ ΨΟῖΧ, ο᾽δϑϑί 88 ρᾶγοϊ]θ, ο᾽ϑδὲ ΑὙὶβ- 

γα 8. δἢ ΡΟΓΒΟηπ6, Ἰουὰΐ 66 4ὰ ὍΠ ΡΘ6ιΐ} τσγοιίθι", ο᾽θδῖ 4υ᾽ Α- 

υἸδιοηϊοιιβ π᾿ αἰϊ ρὰ8 ὁϊτό σομηρ]θῖ. ΠῚ ἃ ἴαιθ ἀπ ΟΠΟΙΧ ΡΆΓΡΠῚΙ [68 

ΒΙσΏΘ5, ΡΆΓΠΙΙ [65 ποίθϑ. 1] Π6 ΠΟ ἃ Ρᾶϑ οοηβοσνό ἀπ6 86πῖθ 

ἀἸρ|6, ρΡὰ8 πὸ 56}6 γόΠθχιοη, ΧᾺ] αἱΐ γαῖ αὰχ ἰθοοηϑ ἀθ᾽ Ογαϊὸ8. 

Βαγ]α τόβαμηθ δὴ ἀθὰχ Ρᾶρ65 δ ἀθιηῖ8 ἴουΐ ο6. 4 ὍΠ βανδὶῖ 

ἄἀδ 50η [6 Π1ρ8 511. ΑΤΙΒίαΓΖΕΘ ; οἵ 1] ηἾὰ στίθη ΟἸ]16, ἃπ ΘΟΠΊΓΑΙΓΘ : 

τηΔΙηῖ6. οἤο586, ἀδη5 66 706 41 Βαγ]θ, οϑὶ ἃ οὐϊόέ ἀὰ 5υ]6ῖ. Κι αὐ] 

ΓΘ ἢΓ5 ἃ Ρὰ ὀογΓΘ ΒΓ ΑΤΙΒίαυ 116 ΠῚ »ΤῸΒ. νΟΪΠΠΊ6, 58 5 ἐραϊβαν 

[ὰ πιδίϊὲγθ, 8858 πη π16 ἴα! γ6 Δα ΓΘ ΟΠ086 486 46 ἀομηοΡ 465 βρέ- 

ΟἸΠΊΘΠ5 468 ἰὰ ἔδοροιυ ἀοηΐ Αὐιβία 16 56 ΘΟ ρου ΑΙ ἀ8Π5 50} πιό- 

Π6. 46 ογτααθ ἡ. [πὶ ᾿νγ οὰ ᾿᾽οπ ἀϊδοιίθγαιδ τοιι65 165 ἰθο 5 οἱ 

τουΐθ5. 165 πιο ργόϊα! 0 η5 α᾿ ΑΥΙβίαγααθ ὁ 6 ὰγ οἵ Θοπημη θη αῖ ΘΕῸΣ 

αἀ Ἡοϊηὸγο, βθγαϊῦ σουγί 51 5᾽ ἀργόϊαι: δὰ αἰχιὸτηθ νοϊατηθ. Του 

ὁ6 4υ᾽οη ναὶ 8415, ο᾽ ἐϊαϊθηῦ “ΘΙ Ζα65 οἰ 105. ἰοχίμθ} 165 4᾽Α- 

ΓἸβία σα, ἐρᾶγβα5 οὰ οἵ Ἰὰ [62 165 Ἰβχι σοραρἢ65, Ομ 62 165 ρυδῃ)- 

ΠΊΔΙΤΊΘῊ5, ΟΠ]6 2 Εἰ δία Π6, ἀΔΠ5 [05 50Π0}165 ἀπ ρβϑυαο- ἢιάγμηο, 

“ἀληβ 66}1|65 ἀ6 ῬΙθυσο Ὑ]οΐουιαβ; ο᾽ϊαιθπὶ 46 γᾶριιθβ ἀοοαπηθηῖ8 

ΠΙΒΙΟΓΡΙ 65, οἱ 065 θοίϊηιογιία ψοίθηιμγε ατι}}} π᾿ οϑὺ Ρᾷ5 1ΟῸ] ΓΒ 

ἴδοι] ἀ ΔοοογΡ δου θηῖτα οὐχ, Αυ]ουγά ἢ], ποθ ΡΟΌΡΓΙΟΠΒ ΠΟΙΙΒ 

Ρἰαιηάνα 46 1 ΘΠ Γὰ5 465 ΤἸΟΠ65568. 

Κκαὺ] Τ6ἢγ5 ἃ 1215 6. Ρ]61Π6 ᾿Πη]ὸγ6 [65 τηόγι 65 αἀ᾿ ΑὙἸ βίαν. 

Οιἱ ἃ ἐϊό [ογοέ ἀθ ὀοῆνθηιῖν, θη ἀέρι! 46 ΝΥ ο" ἢἉ, φας "᾿Ηομηὸγα 46 

Ιὰ ἀϊουῖμοβα ἀ᾿ Αὐιβίαγαιθ ἐΐαι 16 Ρ] 5 ρα οἱ 16 ρ᾽τι5 δα ΠΘπ  6 

406 [65 αὐθοθ. διββθηΐ ἸΆ 1815 ροββόδό, οἵ 4116 66 4}}} Υ ἀναὶϊΐ ἃ 

[αἰτο, Ροῖιν 165 ποθ 68, ο᾽ ἐΐα!! 46 τ δ τ᾽ ἀαΐαηΐ 4116 ῬΟΒ510}6 

1, γονο Ρ]ὰ5 "5, ἀλη5 16 σμβαριῖσο Ὑ δοπόθυπθ Και] ΓΘ} γ85 δὲ 800 Πνυύθ δι ΑΥ]5- 
46 ὁρῖτο ἤη γροασιμοίονι, γν. ΟΧΧ-ΌΧΧΙΙ, 66 {| ἄγ πὸ. 



ΟΒΙΤΙΟΕ ΑἸΕΧΑΝΌΒΙΝΕ, ΧΧΧΙΧ 

οθιιο ἀϊουῖμοβο, ὙΥ ΟἹ σθοοπηδῖν αἰ ΔΙ ΠΠΘ 5 4 ΑὙἸβιαρ 6. ΜΘ 5651 

Ρὰ5 ῬΘΓΠῚΪΒ 1Ω6 560} }6 ΘΟΓΓΘΟΙΟῺ ΔΙ ΙΓΓΑΙΡΘ : 41} π᾿ ἃ Ἰηνθητό ἃιι- 

οαπ6 ἰθφοῃ, ἱπίθγρο]ό ἁποιιη γ6}5, οἵ 46 165 Ρ] 115 οΓάνο5 οδηρο- 

Ἰηθη5 4α ἢ ἰὰ] ΔΕ α6, 11 Π6 165. ἃ [4115 416 ῬΟῸΓ (65 ΤΆΙΒΟΠ5 

Ρααβ: 0 }]65. οἵ ἀ᾽ ἀργὸβ 1 αὐυϊονυιιέ 465 πηΘ] Θὰ }5 ἰθχίθθ ἈΠΟΙΘΠΒ. 

Ὑ ΟἹ οοηΐοβθθ πηόπηθ {α᾿ ΑΓΒ 6. π᾿ αγαῖῦ ΡΡΟΒΩῈ6 ΤΊΘ ἢ [556 ἃ 

[Δ]Ρ6 ΔῸΧ ΘΥΔΠΙΠΊΔΙΡΙΘΗΒ [αἰ 5, ῬΟῸΤ του 66. 4] ΘΟ ΠΟΘΙ Π6 [᾿6χδο- 

ταἀ6 ἀθ "ον ΠορταρΠ6, 165 Θβρυ 5, 165 δοοθηΐβ. (88 ΔΥΘΙΧ ΠΟΙ 

Βα ἤβθης. ΠῚ ποι ᾿πῃρουῦῖθ ρεὰ 486 ΝΥ ΟΠ αἷς οουμηπιθποό ρᾺΓ αἶγα 

4 ΑτΙβία γι π᾿ ἐϊαϊξ οἵ π᾿ ἀναῖῦ μὰ ἐϊγο χα χη ΟΡ 46 πηῤάϊοογο΄. 

51 ᾿θαντγα ὀϊαϊῖ ἃ ρθὰ ῥγὸβ ραγίαιτθ, 1᾿γτδῖ8 μ᾿ ἃ ρὰ5 τηδησαό (65 

τ] Θηῖ5 4α᾽ 6116 οχίρσϑαι, 

ὙΥοΙΕ δάμαρ αἰ ἰἈΠ]]Θὰγ 5. 585 ΤΓΘϑ[ΠἸΟΟη, οὰ Ρθὰ 5᾽6η [αασϊ, 

ΑΤΙ βίαι ἱπιογργὸϊ α Ἠομπηὸγθ, ΠῚ ἀυγαιῦ ἀρργουῦνό ἰοαΐ οὁ6 416 

αἷν ΤΠ ΘΠ 50} ᾿Θχοθ! 6 ποθ 465 ΓΙ ΠΟΙρ65 ἀ᾽ ὀχέρὁβδθ Δρρι!αόβ ρᾶγ 

ΑὙἸβίαγα πὶ ἰθχίθ 46] Πα άε εἰ ἀε 1 Οαγ5566. Ἡοιηὸγο οϑῖ 16 Ρ] 5 

ἈΠΟΙΘη 488 ἰοῦ [65 ροδίαβ. 1,85 ἃ 65 ροδίθϑ 5 χρη! αθηΐ ρὰΓ ἰὰ], 

ΠηδῚ5 [Ὁ] ΠΘ 85 ΘΧρ 6 ροϊηΐ ῥΡᾶγΡ 165 ἀυῖγο5 ροδϊθβ. 1] Π6 5᾽6χρὶ1- 

486 416 ρᾶΓ ἰυ1-πηότηθ. (62 ἰὰ], ἴοαΐ δϑί ῬΎΙΠΆ1 δὲ παῖ; τουίΐ 

ἀοἱἷῖ ἐΐγθ ργ15 ἃ 'ὰ Ἰθῖτ τ : ροιηῦ ἀ᾽ ΑΥΓΙὸγ 6 - ρθηβέθβ, ροϊῃΐ ἀ᾽ αἹἹέρο- 

ΘΌΓΙΘ5, Ροϊηΐ 48 βυθ 165. ΑὙΙβίγα6. ΘΟΠιπηθηϊαῖθαῦ Π6. 56 

ΤΡΟΙΏΡ6 4ὰ6 ἰὰ οὰ 1] ὀΐα!τ Θομἀδηηηέ ἃ 56 ΤΓΟΠΊρΡΘΙ : ἀΔ 185 [65 ὀΐγ- 

ΤΠΟ]ΟΡΊ65, ἀΔη5 σογίδι η65 σα θϑοη5 ἀ8 σοὰϊ. Τ,ἃ 506 Π06 ἐϊγμη010- 

ΘΊ4α6 π ἀαΐθ 416 ἀ ον. ΕἼ]6 βαρροβθ 465 Θοῃμῃδιββᾶποθβ Πη- 

δ 564 165 Ζα Ὃπ ατθο π6 ρουγαὶῖ ροβϑέάθν. Ουδηῖΐ ἃὰ ροὺϊ, 1] 6ϑὶ 

ὄνιάδθπὶ σα πη ΑἸθχαπάσιη, οἵ ὰη ΑἸοχαπάνιη ἀπ Νυδέθ, οουγαῖϊ ἃ 

Θμαααθ ᾿ηβίδηϊ [6 ΓΙΒ4α6, δὴ ᾿ιβϑαηΐ Ἠοιηόσγθ, α᾽ ὀΐγτε οἴεἽηβό, οἱ ἀθ 

ΡΟΥΘ (65 ᾿υραηηθηΐβ ἀ6 νγαΐπηό οἱ ἀθ 6] Θϑρυῦ. (ὐδγίδι πο8 

αἰπόϊοθε5 α᾽ Αὐϊβίαγααθ σὰρρβι]ομὶ 1658 ὑγαΠ]ο 5 ἀθ Ζόποβοίο. 

Τὐαϊμέτοθε 465 νϑῦβ ὟΙ, 439-439 ἀς 1᾿7ἠαοίο, οϑὺ ἀΠ6 ΘΡΓΘαν οᾶ- 
ταοϊέριβέβ ἀδη5 ᾿᾿Δρρ]ϊοαῖοη ἀα τὸ πρέπον, 66 ΡΓΙΠΟΙ͂ρΡῈ ἄοπι Ζόμο- 

, , ΄ , . . Ἢ “ῳ. “.ν 1. Ῥροϊεροόπδο, ΧΕΝΙ, Ῥ: σσχκχὶ, «1 ῬΓΙΠΗΙ5. ῬΘΏΑ]611 86ι. ὙἈ]ΟΚΟΠαΥ, 56 
139: « Νοπάμππι δηΐπὶ δ 15. γίαϊαν! πηι56.. « (α]βατ5 ἀὨ 4 ὰ δουῖρία ρᾶγὶ ἱπροηΐο δχ- 
« νυ ράγοπὶ ΘΓΓΌΓΘΠΙ, 410 [Ὧ6116 ἀπο". « ΡΟ], Ἰοπρα 5: πλ1ΠΠ πλι ταὶ ρυι θη, » γον. 
«ΟΙΠΠΠ65., τ ΟἾΠΙ605. ΔηΓΟ ας [15 ΠΟΥΙΠῚ ἅμΠ55᾽1 ἈΧΧΥΤΙΙ, Ρ᾿. οὐὐχχαι, 104, (658 τη 
« αἰἱ παπο βιιηΐ 5ἰτηῖ 65, ἀΓ 6 ΑὙἸ5Γ ΡΟ τι πὰ 65 165. ἀπιχ 46 }165. ὙΥ̓ΟΙΓ τἴοπῦ [6 ῥ]ι5, 



Κ ΙΝΤΆΟΌΙΟΤΙΟΝ Α Τ ἼΠΤΙΑΌΕ, 

ἀοῖδ ἀναῖϊῖ Δ }1 ἀθιβό, Μα15. [65 ρόο!μδόβ ἐδ σοὰϊ 80η1 Δ .1581 ῬΆΓΘΒ 

οἰθχ Αὐιβίαυ]αθ 4᾽}}5. ὀταϊθης ἐγόχαθηιθ οἢθῳ ζόποάοιϊο, Ἐπ ρό- 

πόγα!, Αὐἰβίαγιιθ βοΐ Ἠομπὸγο. ΘΟ θη νουγᾶ, ἀΔΠ5 ΠΟῖΡΟ. ΘΟΙη- 

τηδηϊαῖγο, (65 ΡΥΘν 65 βισηα]όθβ. Οδδὶ ΑὙΙβίΆγα 6, ρᾶῚ ΘΧΘΠΊΡΙΘ, 

«αἱ ἃ 16 πῆῖθαχ ἀἴτ ΡοῦΡ]ΟΙ Ἠοηγὸγα Θοπηρᾶγα ΑἸᾶχ, 7ϊακίο, ΧΙ, 

δ48-ὅ602, ἀἰἀνονά ἃ τὴ ᾿τοη, οὐ Ῥ15 ἃ απ ἂπθ. 

Νοιιβ ἢ Ἰπδιβίοηβ ροῖϊηῦ. ΤοῦΣ ἰὸ Ἰηοπάθ ἃ ἰὰ [6 πχόπιηοϊνβ ἀθ 

ΝΜ. μος ἔρον δι" ΑΥΙβίάγα6, πὴ 46. 665 ὅου [5 4] βοηΐ οἷα5- 

5. {65 ἀδπη5 1 Θβι!πη6 4165 6165. βόγιθυχ᾽. Νοὺβ βϑρόγομϑ 4υ ἢ 

ἀαγα πιόπιθ ἰὰ ον! οϑιιὁ 46 ρρθηάγθ θὲ τηϑ1η [6 ᾿ἴνγθ 41 ἃ ὁϊό 

Ἰα 415 1 οσοαβίοῃ ἀδ οϑίῖο ΡῈ }}6 ὀΐα 6; οἱ Καὶὶ ΤΠ ϑἢγβ ὀά!ἤογα 165 

Ρἰὰ5 ᾿ἱπογόά 68. 

ΑὐἹβίαγαθ ὀΐαιὶ πέ ἀδηβ [716 46 ϑαιηοίῃγαοθ ἅτ οι θηοε- 

πηθηΐ τι ἀ6ῃ ΧΙ π16 διὸ], Π] Που 551 5085 16 τὸρπο ἀς Ριοϊόμηές Υ] 

οιυι ῬΗΠομμέϊου : 1] [αὶ τηόπης, α11-οη, ργόοορίθαν ἀ᾽ἀη ἢἰ5 46 66 ΓΟΪ. 

ΗΠ τπουρυΐ ἀ8η5 [116 46 ὔγὐριο, ἃ ᾿᾿ᾶσε ἐβ βοϊχαηίθ οἱ ἀοζθ ἃΠ8. 

Ταμ 15 απο 1᾽]οο]6 ἀ᾿ ΑἸδχαπάνιθ ὀϊαῖι ἃ 50ὴ ἃρορόξθ ἄγνθο Ατιβ- 

ἴἌΡαα6, η6 ὁθο]6 τινα] Ὀν]αϊ ἃ Ῥογρᾶπηθ, εἰ Ογαϊὸβ, [6 ομϑῖ ἀθ 

οδῖτθ ὀςοὶθ, ραβϑαϊδ βῬΟῸΓ ἀπ ριαπα ΡΠ] ΘΟΡΙΘ οἱ απ βαναηΐ τΠ]- 

γ6 186], γαϊὸβ 586 πηόϊα 48 οοιημμθηῖο Ἡομπιὸγο. 1] ρτιῖ ραγίοα 16 

ΘΟ 6 - ΙΘα ἀ᾽Ατνιβίαγααβ. Π ττοῦνγαῖῖ πιαἰβδόδηϊ φα οι ἔπ αἀ᾽ Ηοτηὸγα 

ὉΠ ΤΟΤ6] ΘΟΠΊΠ]6 πῃ ἃπῖγα, οἵ σα θη ἰα τοργέβοηϊαϊ πὰ 46 

τουΐθ5 [65 τἀ όθ5, 46 ἴοιιβ 165 ργόϊυρόβ, 46 ἰουΐοβ [68 ἸσΠΟΓΆΠΟΘΒ 

ἀὰ ἰθηηρ5 οἱ 1] ἃ νόοα. Ἠοπιὸγα, ἀνθὸ γαϊὸβ, ἀθυιθηΐ πὶ ΔΘ 

Οὐ αϊὸβ : ῬῃΠΟΒΟΡΙΘ , πηδιΠὀγηδί!οῖ θη, ἈΒΊΤΟΠΟΠΊ8, σόορταρῃθ: ἀἢ 

ΠΟΠΊΠη6 ΘΟηΒομηὁ ἀΔη5 ἰουΐα5 165 ΒΟ ΘΠ065 οὐ ἀδῃ5 ἴοὰ5 [65 ἃΓίβ 

41 56 ουἰ ναϊθηΐ οἵ 5 Θηβοισῃδϊθηΐ ἃ Ρουσαπη ἡ. (ὁ ϑυβίομηθ οὐἹ- 

486 ἐϊαιτ ἀΡβαγά 6. ΠΠῚ ρουγιαπὶ ἀ465 Ἀἀορίο5. Οἱ ρϑαΐ τηδπιθ ἀρ 

4 ἃ Πὴϊ βὰν τυϊοιηριιον. ονδος, ἄδη9 1 Κρίο ἃ 7ιοἰ δι, ραν} 

ΡΓΟΒαπ6 ἃ ἰὰ ἴαφοη 46 (γαϊὸβ. αὶ ἴθὴρ5 46 δέποααθ, 1] ἢ Ὗ ἃναιῦ 

1. Μόνιοϊ ες δ ἐϊειόναἑμνο αἀποίοηπε, 

Ρ. 126-168. ΠῚ ἃ αἀ᾽ονὰ ἐξέ ρὰ}]6 ἀδη5 

14 ἤδυιιε δς 7)ειια- Μοπθ5, σοτάθαο οοπιρίὸ 

γϑηάπι ἀ65 ἔγάναιχ ἐἰ6 Καὶ] 1,6 }}γ5 διν ΑὐἹ- 

βἴΆγ 16, 

2, « Ογαΐοβ ϑ[οίοιϑ σ᾽ ον ναιῖ5. τηὰ]6 

« ΘΟΠΒ.ΪΠ Ῥαΐαν, ὨἶδῚ ᾿Ρ51 πη Ὰ ] ἸΡ] 1665 ἃγίθϑ 
« ῬοΓρΑΠΙΘΠῺ5 ἉΠΠΠπ ογοῖ, θη 486 σον θυΐουθὲ 

« ἴὰ φῬΠ]Οϑορ πὶ, ται οπιὰ τ οι ΠΊ, ἈΒΓΡῸ-- 

« ποπλαπι, σΘΟρΡΆρΡΠ απ, οἵ 4αϊάν15. μοίϊα5 

« 4υὰπὶ “πο ἴρ56. 6ε56 σο]ιθγαῦ, » ὙΥΟΪΓ, 

Ρροϊόρονιδιθ5, 11. Ῥ. οαυχχνα, 108. 



ΟἈΙΤΙΟΕ ΑἸΈΧΑΝΏΒΙΝΕ. ΧΙ 

ϑαὸνο 46 ρ] ]οβορθ 411 η6 τἰρὰϊ. Η μὸν ἃ ἰὰ1. 1,65 διοϊοιθη5 δὴ 

[αἰδαῖθηςϊ ἀπ βιοϊοϊθη, [65 ὁριοαΓΊΘὴ5 ἀπ ὀρ γι θ., [65 ρόνιραιόιι- 

οἴθηβ αὶ Ρόγιραςόμοιθη, [68 ἀοαἀόχηϊοιθ 5 ἀπ ἀοαάόιηϊοσϊοη. δόηὸ- 

416 86 ποθ 46 ο65 ργόζθη "05 σΟΠΓΡΑ ἸοοΟΙ ΓΟ 5 ; « ΠΠ ρϑῖ ὄνι- 

ἄφηι, αἀϊγ-1}, φα᾿ ὀΐο ἀ6 τοῦθ 5 [65 ἀθου 65, οδδὲ π᾿ ὀῖγο ἀἀποιηθ. 

ἘΠΙ65. βδοηῦ ᾿ποοιῃρδί!] 65 ἡ.» Μίαῖβ 165. σἈ] 6168. 6. δόποααθ 

ὨΘαγθηΐ Ροΐηλ Ραϊθοη ἀθ οοίίθ [ἀπ888. οὐ α6. ΟΠααι6. βθοῖθ 

οοπίϊηια ἦθ γον ἀδπη5 1 Παίς οἱ 1 Οεγοδόο ο6. 41] ὀΐαϊς ἃ 50ὴ 

ϑγτό. 16 ΠΡ βυ]α πΙβϑηθ. πηπη8. 5.010 1 ἸηΠ]Πὰθ ποθ (6 ἰὰ τγδάποι 

ογαϊόζόθηπθ. Ηοιηὸμα δδῦ ρου βαϊηΐ [5116 ὑπ ργέἀιοαϊθαγ ἀ6 

γουία. Ἐπιβίαι μθ πὸ ἰἀΓῚ ΡΟΙΪηΐ 58} [65 ῬΘΥ ΘΟΙΟΠ5. 5016 ΠΠΠ6 1165 

οἱ τηόγαϊθβ ἀ Πομπιὸνο. Τοῦΐ ποίτο αἰχ-ϑϑριϊὸμηθ ϑιθο]ο στόροϊο οἱ 

ἀόνθιορρθ οδβ 5οΙβῃπθ! ]ο5. Ἱπϑρίιθ5. ΠΥ ἃ ρῥϑυϊ-ὀῖγ ΘΏΘΟΓΟ 81- 

Ἰουγαά μα] ἢ 62 ΠΟῸΒ ἄδ5 ογαϊόιόβθηῃβ. 

(δροπάδμπι ἰοὰὶ ποδὶ ρᾷ8 ἃβοϊ πμηθηΐ ᾿ηϑθηϑό ὯΔ η5 06. 4116 

Οἰαϊὸβ ἄναῖ ον 80Ρ Ηοιηὸνο. [ἢ Ποπιπλθ αἰ ΘΒρΡΥΙΣ 4] ΤΌΠΊΘ 

ἀθ5. τἀόθβ ἴροῦνα του] ΟυΓ5. ΡΆΤ-ΟἹ ρᾶγ -ἰὰ 46. θΟμη65. οἤοβοβ, [] 

Υ ἃ 465 ΟΡΒθυνα!οη8. ὉΠ|65. ἀΔΠ5 Ὀ] 516 18. 4658 ποίθ5 ἀθ (γαϊὸβ 

οἰζόββ. ρᾶγ ϑίγαϊομ., ρᾷν [65 φ,ΔΠΙΠΊΔΙΤΊΘη8, ΡὰΡ ᾿ππβίαι 6. ΟΕ] - 

4υ65-π65 665 ἰθφοηβθ δἰἐ θυ ό65 ἃ γαϊὸβ ἢ6 βοηΐ ροϊηΐ πηό- 

ῬυΙΒΆ ]65. ὙΥ̓ ΟἹ θη ἀρρήουνθ ἀθαχ οἱι ἰΓΟΙ5 : Π1Δ15 1] πΠ6 ρεαϊΐ 58 ϑῖη- 

Ρόομον 46 γθοοημδῖγο 46 (γα ὸθ ἃ βοδπἀ ]θιιβθπηθηΐ αυβό ἦθ 

1ὰ ῬΘΙΠἸββίοι 46 αἰγθ 465 βοίτ565. [ἃ ἀθγηιὸγθ ρῇγαβα 465 })γ0- 

ἰὀφοηιὸηιθ5 δϑὺ ἀπ ΘΟὰρ ἀοπὶ (γαϊὸβ Π6 88 γεϊὀόνοσα ροῖῃΐῦ : « 564 

« Θααϊάδιη ποη μ᾽ τὰ ἀπ 5: ΘΡΊΤη, αὖ ΡΤ ΠῚ ΠΟΙΏΙΠ15 ΔΟΌΙΏΘη Π1]- 

« ΤΟΙ οἱ ᾿ηἀοοίδπι θη θ ἴθ}. » 

Ογαϊὸβ ἀναὶῦ τη] ὁ διορθωτιχά, (᾽ογγ"δοίϊογιδ, 565. ΘΟΙη 6 ΗΪΔ1- 

"65 81: 1᾿7ἰααο εἰ 1 Οἀγο5όο. Αἰ οϑὲ βοὰβ 66. ΠΠῸ 4115 βοῃϊ 

ΤΘὨΠΟημό5. ἄδηβ 1“ πϑοιοίμηι 46 Ἰλοιηθ, ἃ ῬΓΟρΡοβ 46 1᾿7ἐααο 

εἰς ᾿ Πέϊϊοον ἢ. 

7,65 ἀἸβοῖρ! 65 ἀ᾿ Αστιβίασαιθ [ασοπὶ Παάῤ]6β ἃ ἰθὰν πιαῖῖσθ. Οἡ Π6 

ΡΘαϊρᾶ5 ἀνα ρουτίαῃϊ 4115 ἃϊθηΐ ὀϊό 465 παι! 1165. [,65 πηοί5 46 

βθοίδιΓ αα᾽ θη ρῥγόϊθ ἃ 165 οἷχ 165 ἈΡΙΒΙ ΓΟ 65, π᾿ ΟΠΐ ἀπ αη6 ἃ- 

1. ογεῖ ϑέπδαιϊιο, “εέένος ἃ Πιιοϊέλμδ. 2. γογοῖ ποῖα ἡρρεπάϊοο 111, ἂὰὶ οοπη- 

ΤΧΧΧΎΤΙΙ, ὅ. ες χηρηροπθηΐ, 



ΧΤΗῚ ΙΝΤΆΟΌΠΟΤΙΟΝ α ΠΊΠΙΑΘΡΕ, 

ἘΠ ηττοι ὦ, 5115 ΟΣ ὁ ἠϊ5., ο᾽ὀζαϊδης 65 μοιία 65 δὲ σίθη ἐδ 

Ρἰυδ᾽. [κα ρυαῦαιο Βα 16 }}6 ἐ6 ᾿]οοΙ 6 οϑὲ ᾿᾽οὐοοψιίμηι Γαΐϊοηα- 

δέϊο, 1 ἈσδΟ απ θὴῖ ἀργὸβ ΘΧΔΠΊΘΗ. [65 αἸ501ρ|65 Ἰπηπηόα!αῖ5 τηῦ- 

16. ἀἢ ΑἸ ΒΊΟΉἾ 5, πῃ Πθηγ5 46 'Γγαοθ, ομΐ βοιυνθηΐ [6 Γ5 

ΟΡ᾿ΠΙΟἢ5. ΡΓΌΡΓΘ5. [ἃ ἀοοίτιηθ αὐ ΑΡΙΒίαγ 16 οϑὲ βαογέθ ; πηα 15. ἰὰ 

ΡΓαιαυ6. ἀ᾿ Αβιγαια οϑί ΘΟ οηϊό6 ἀνθὸ 165 ῬΓΙΠΟΙρ65, δἵ "Ὁ ἢ 

Ἢ ἌΡΡΓΟΙνΘ ρὰ5 ἰου)οῦν5, ἴη διθο]6. οἵ ῥ᾽ 5 ἃργὸβ ΑΥΙβίασ]αθ, 

Π ΘΟ] 6. 56. πιαϊιθηαῖ ἰδη5. οῸ5. ΠΟ] 65 οἵ ϑαϊηθθ ἰγα ΠΟ 5. ,65 

{δῖ 6. ΟΤΑΠΙΠΊΔΙΓΙΘῺ5 6465 ϑολμοίϊΐος εἷδ Κεπῖδθ βοηΐ 465. ἃγιβδίαν- 

ΟΠΙΘἢΒ. ΘΟΠΨΔΙΠΟΙΙ5., ΠΙΔ18 41 Π6 προ ηΐ 416 ΠΡ πιθηΐ 501 ἰὰ ρᾶ- ᾿ 

ΓΟ]6 ἄὰ πιαῖτγθ. γογθ ΑὐἹβιοπιοαβ, [6 Ρ᾽ 158 ΔΡΙΒΙ ΤΌ ΠΙθη 465 4πᾶ- 

6. σοι απὸ ἰὰ παῖατο τηόπηθ 46 Β0η {ἰνγ6 Θοπἀδπηηδῖ ἃ π᾿ ὀΐΓο 

σαὸγο σα πη ᾿η!ουργὸϊ 46 ἰὰ ρθηβέθ ἀ᾽ Αγιβίαγαθ, 4α Ἂη όομο 46 

88 ΡΆτΟΪο. 1] ὁΠοΙβιὶ δηῖτα 165. 5]0 165. ΟΠ] Π65, ΘηΐΓ6 165 ποῖθϑ 

Αἰϊόγθητθθ. τὶχ βιρη65. 1] ἰγϑη βου οἵ νΡέβαπηθ, ο᾽δϑῦ 1 ΟΓαΙΠΔΙΓΟ: 

ΠΊΔΙ5. 1] ῬΑΥ]Ὸ 8.551 4] Φαθἔοια ΡΟῸΓ 505 οοΙηρίθ, οἱ ἀοηῃθ ἀ65 

ΓΆΪΒΟΠ5 ΔΙΧΟΠ6]165 π᾿ γαῖ ροϊηΐ βοησό Ατὶβίαγααθ. Τ6}16 αἰμόϊοβο, 

4 ἢ οϑὺ αἰ ἀθογὰ τοηϊό α᾿ αἰγιθαον ἃ Ατὶδίαγαιιθ, θϑὲ 6η. τόδ! τό 

1Π6 56 η6Πη06 ρογῖέθ ρὰγ ΑὙΙΒΙΟὨΙΟΙΒ. : 

ΝΟΙΒ βᾶνοηϑ αἰ Δ1Π|6υΓ5, οὐ ἀθ ϑοῦγοθ Δα  Π ΠΕ 7.6, 4α᾿ ΑΓ βίο η]- 

ΟἿΒ. ἄγ] Θοπιροϑό ἀ65 ΘοπηΠ] ἢἴΑΙΓ65 50. Ἠομπιὸγθ, οἵ ΠΟῚ Ρἃ5 

ΒΘ] Θθηῦ οοῦ ἀργόρό ἀπ οοπιπιθηΐαιγρο αἰ ΑΥΙβίασαθ 416 ΠΟᾺΒ 

Ροββόἀοῃϑβ δὴ ρᾶγί6, 66 περὶ σημείων Ἰλιάδος 416 16 Β0Π0]1α8186 Α 

ΠΟὰ5 ἀἐθιῖθ ρᾶΓ πιογοθαιχ. ΑὙἸΒΓΟΠΙΟΙ5. Θϑύ αΘΙ ΦΘ[Ο15 οἰτό μὰν 

[65 ΘΓΑΙΩΤΩΔΙΡΙΘΏ5,) ΘΠ]. ΟΡΡΟΒΙΠΙΟἢ ἄγθο ΑΤΙβίαγααθ τηδηηθ. ΝΙΔ 15 

Ο᾽ δδῖ ΘΟ ΠΊΠ16 {Γὰ ΠΒΟΙΙρὕθαΙ δὲ ἀρνόνιαΐθαν ἀ᾽ Ατσὶβίασαπο, ψα᾿ Ατὶβίο- 

ὨΙΟΙΙΒ5 ἃ ΒΌΡΓΟΙ ΤΟ ητ ΒΘΥΥΙΟΘ; Οἷδϑὺ ΡᾺΡ 16 ᾿τπγγὸ 401 ἰὰ] ἃ οοὐϊό 

[6 πιοὶηβ 46 ἴγανδι!, 4} ἃ 16 τηΐθαχ πιόσιέ ἀ  Ἠοπηὸγθ. ϑλ 5 66 

ἔτνγ, ΑὙΙΒΙ ΓΘ Π6 56Γα1 αυ ἀπ ΟἸΓΘ. ατὰορθ ἃ 66 ᾿ἴνγθ, ΑὙΙ5- 

[ἌΤΩῸΘ δϑὲ ἰὰ ρ᾽ι5 νἱνδηΐθ 465 γόδ 65. ΟἾ δϑεῖ βὰν οὁθῃίϑιηθβ, ο᾽ ϑδί 

ΡΆΓ ΠΏΠ]]Π16Υ5 46 ΠΟ15 ροβϑόἀοηβ, 488 [65 ποίβϑ α᾽ ΑΥἸβιοΠΙοιι5, 

1, Οπ οἷΐθ τ] ΟΠ Πα] ὁπηθαξ [ὰ αἸδοιιβϑι ἢ ἀληθεύειν. Μαὶ5. ο᾽θδὲ τὰ Αἰθχαπάχίη. ἐἰ65 

5 Ψευδέσσι, 7|1|ωαἀ. 1Υ̓͂, 285. Τι6 560-- ὠ Φθὰ5 5ἰδοίθϑ; δ αἰ ἈΠΠ|Θ 5. 11 56. Ἐροηρ6, δα 
᾿Ιαδῖθ αὶ ἀϊ : -χαὶ μᾶλλον πειστέον ᾽Αρι- οοπίθϑίαπς 4 ΑΥὐἰβία ναι αἷΐ σαῖβομ ἀλη 5 ο6 

στάρχῳ ἢ τῷ Ἑρμαππίᾳ, εἰ χαὶ δοχεῖ ρϑθδερθ, 



ΟΒΔΙΤΙΟΒΕ ΑἸΕΧΑΝΏΒΙΝΕ, ΧΤΠΙ 

65 οἰϊταϊϊοηβ Δ ΠΘΏ ΤΙ ΖΙι65 ἀ᾿ Α ΤΙ ϑυαγ 6, δὲ δι [65 ῬΟΪΠ 8. γηδηγὸ5 

4αϊ ἀναϊθηϊ ὁτό 16 ῥ᾽ 115 ραν οα]ὸγθπηθηΐ 1 ο[}6 1 4165 ΤΘΟ ΘΙ ῸΠ65 οἱ 

465 τηῤάϊταιϊοπϑ ἀ᾿ Αἰβίασααρ. (Ἶ6ϑὺ [6 ᾿νγο αὐ Ασιβίομιθ8. 411 [Ἀ1 

ἀ65 δϑελοίϊοα εἰθ 77 οηῖδο ἀπ τποπαπηθηΐ ΡΠ] Ο]οσΊ4π6 Ἱποοιηρατᾶ - 

16. ὙΠΠοΙβοι 1π|- πιδπηθ ἃ Ρὰ8 ΘΟΙΠΊΡΙ 5 τοι6 ᾿᾿ἸΠρουϊα πο. (68 

8]|0η65 οἵ 46 ἰθὶιν θχρ!!οαιοη. Οδδὲ ῬγΌβὰ6. ΡΔΡ πηδτὸγο ἀ᾽Δο- 

{αὶ 4 ἢ] ραν] ἀ ΑΛΙβιοπΙοῖι5, δὲ 11 πὸ 16 Ποηλπη6 αυ᾽ ἀργὸδ ΠΙάΎΠη6, 

Ἠόγοάϊθη οἱ ΝΙοΔηου. 

ἘΡΙ ἀμ άδὺ ἃ ρα} 16 ΑΤΙβιομιοὰβ ἃ ρᾶγὶ ᾽. 1] ἃ οοΥτιρέ 16 τοχίρ 

ΑΥ̓͂Θ 501: 11 ἃ Π|15 4165 1παἀἸοα!!οη5 δχδοῖθϑ ἀὰχ οἸϊατοη5 4 Ἤο- 

τηὸγθ οἱ ἀθ5 ααῖγθ5. υιίθγ5: 1] ἃ ἐο] ΙΓ [65 ΟΡ δου 65, οἵ οο]- 

Ρἰέτό ἂὰ θθβϑοὶη ΑὙΙΒιΟΠΙΟὰ5 ρᾶν ΠΙάγηθ, μὰν Πέγοασϊδῃ, ρὰν ΝΙ- 

ΟΆΠΟΙ, ῬᾶΓ ΑΡΟ]ΙΟΠΙ5, ρᾶν [65 δϑολοίϊΐος. Ναιβ [6 ᾿ἴνγο ἀθ Ενιθα- 

Ἰϑπ ον πὸ ἀἴβρθηβα ροϊπὶ ἐα ᾿ντὸ ἀ6 ΜΉ]οΙβοι. ΕἸ α! ΘΠ 6ὺ μ6 

ἀοπηθ Ρᾷ85 [68 βρηι68. παπμα ἰὰ ποῖ ΘΟΠΠΠΊΘΠ06 ΡΔΓΡ ἣ διπλῇ, ἡ 

διπλὴ περιεστιγμένη, ὃ ἀστερίσχος, οἷ ρᾶΤ' ἴουΐο δαῖτα ογηλα]α ἐ41- 

να]θηΐθ αι 5106. πιόιηθ, [ΟΠ ]ΒΒΙΟῺ ( Β51951η6 Ὠ᾽ ἃ ΔΠΟΙΠΠ6 ᾿Π]ρΟ01- 

ἴᾶποθ, Νίαιβ 11 Υ ἃ πῆρ ἴοι! 46 ποΐθϑ 4] οοπιπιθποθηΐ, οἰ θΖ 

ἘΤΙΘα]ο ποι, μὰν ὅτι, ο᾽ Θβι-ἃ- αἰσθ ΡῈ ὯΠ6 ὀῃὶρηηθ. (δ ρα)θ {16 

ΒΊΡΡΟΒ6 πόσβϑβϑαι Γι θηῦ Οἱὰ ἈΠ 51916 οἱ ὰ γα ποίίοῃ ἃ Ἴη 5ῖ5Π6. 

ΒΕΚΚΟΙ, θα γόϊμπηρτγιηδηΐ [65 ϑολοίϊθο εἰθ ἤδη ΐδθ, ἀναῖῖ ἀὀ]ὰ [αἱ 

οδῖτθ ἐθοπομηῖ8 πη] δηϊοπ 6. [,65. 5]ρῃ05 τη αθην ἰὰ ρρονο- 

ὨΔΠΟΘ 465 ποίαβ : ο᾽δδί ἰθ αν ΟΙΕΓΙΒΈΖ 6. ἈΡΙΒ᾽ ΤΟ ΠΙΘηη6. 1] 

ΠἾβϑὲ ρᾶβ5 αἰΠΠ0116, 88π5 ἀοαΐθ, ἀθ βυρρ!όδν ἃ οπδσιθ ποῖθ 66 

41π| τηάπααθ ἀδναηΐ ὅτι, οἴ 46 {πρὸ πῃθηϊα]θπηθηΐ : εἰἱρίο, εἰϊρίο 

Ροϊπίέο, αοἰέγίδηιιο, οἴο. Ν αἰ 11 ναὰΐ τηθὰχ γον 165 Ομ Ο5865 6]]65- 

ΠηδΠ165, ἰὰ πηαῖη οἵ ἰὰ ρϑηβόβ ἀ᾽ Ατιβίαρᾳῃε. ΑἸοιιΐοῃβ, ΡΟῸΓ ὁ6 

41 οοποοσηθ ΕΥΙΘα]:π ον, αι ἢ. Π6 ΘΟΙΡΓΘΠα ρΡᾶ5 ἰτὸ5- Ί θὰ 

Τα πα ᾿νγα ᾿πτπ||6 εἰδ5 δἦρηθα ἰδ { Πἰἱαεία 5οῖν ῥγὀοϊβέμηθηιν ἀό- 

ῃπὰέ 46. 065 515165, 46 66 4] δϑῦ οθηβό [106 500 6558η06, 

ΑΤΙΒ[ ΟΠΙΟῈ5 ἐϊαι!ῦ ἀπ ΘΟὨϊΘΙηρογαϊη ἀ6 ϑίμαθοη. ϑίγαθοη 1α]- 

πχότηδ αἴ ἀ᾿ ΑΥἸΒΓΟΠΙΟΙΙ5 : 707,6 ΘΟ, ΘΠ: ροΥ" αἷτι (ὃ καθ᾽ ἡμᾶς). ΠΙάγ πο, 

Ι6 ἀδθιχιὸμηθ 65 ἃιιϑίαγοιθη5 ἀοηΐ ΠΠ]οΙβοη ἃ τοϊγουγό 165 ΘΟ Π- 

1, Δ ειςέοηϊοὶ πεοὶ σηυξίων Ἰλιάδος "οἰϊιία δηοπεα ον 65, Οὐοτἰίηρσιιο, 1863, ἰη-89, 



ΧΕΙ ΙΝΤΒΟΟΌΟΘΤΙΟΝ Α Τ ΠΑ ΌΈ. 

ΠΊΘΗ 1165. ΟΠ ΥἸ 1165... ν᾽ναῖ ἃ ἰὼ τηόμπηθ ὀροόσαο, (δ Πάν πηθ ἃ 

ὁὀϊό ργοβαθ]θπθηΐ [6 ρα Δ ουιθαχ οἱ ἰ6 ρῥἰτι5 Γοοη ἀ6 ἴοι [65 

ΘΥΆΤΉΠΔΔΙΡΙΘη5. ΟΠ Πἀρροίαιϊς (Πα! οθητὸγ (ὀγεήγ αἱ θ5. εἰ αἰν'αϊπ), 

οομμπ. 4ἱ ἀϊναϊ ἐογ}5. εἶδ {8), ῬΟΙΓ ΘΧΡΓΙΠΊΘΙ 88 ῬΓΟΑΙΘΊΘΕΙΒ6 

ΔΡΡΙΙοατοη ἅτ ραν 1}. 1] ἀναῖῦ οοτηροϑβέ,, 5610) 468 [ὁ ΠΟΙ ΡΤ ὰΡ 68 

ΠΟῺ ΒΠΒΡΟΟΙ5, ἴΓΟ]5. ΤΏ1}16 ΟΠ ΟΘηΐβ ΠΠΥΤΘ5 δ ΠΊΟΙΏη5. δόποααο αἱ 

{παῖγο τα }}16. πῖθη 62 μὰν ἰὰ, ΦΌΘΙ4α6. οἴοϑθ. ΘΟΠΊΠ]6 ΤΓΟῚ5. οἷἱ 

4παῖτο οοηῖ5. 46. ΠῸ5 νο]ιηθ8. (8. 41 θϑὲ ὈΙθη ρὶτι5. δχίγδογα!- 

Πᾶῖρ6 4π6 ἰὰ [ὁοοπατιό ἐδ Πιάγιηθ, ο᾽ὀϊαιτ ΠΧ θι]θηοο ἀ6. 565 

ὀονῖ5. ΠΠ ἢ Ὗ ἀνα Ρᾶ5. τὰὰ ΟΡΙΠΦ6 ἀομὶ 165 ΔΠΟΙΘΠ5 [556 ηΐ Ρ] 5 

ἀ᾽ ὁβϑδίμηθ. [15 16 ποιηπηδιθηΐ ὃ μέγας, 16 ογάμα, οὖ χτηδῃηθ ὃ πάνυ, 

[6 οὐ πα μὰν Θχοο! θηοθ. ϑ0η ᾿ἰνγ δι᾽ ἰα αἰἱονίλο5 αἱ “4 ἰδία το 

ὀϊαῖς απ ΟΠ -αἰαντγο ἀ᾽ ἐγαάτποη οἱ ἀ6 σοὺϊ, (δ 4ὰ] τοϑίθ ἀθ 66 

᾿Ιν ΓΘ Πποῖι5 ΡΘυπιθῦ ἃ ΠΟΙ 5-Ἰη ὁ πη65 46 τϑοοηπαῖγα ἀἄλπ5 Πιάγτηθ 

1Π᾿ ΘΒΡΗΙ 46 ῬΓΘΙΏΙΟ οράγα, [ἃ Β0θηο8 οἱ ἰὰ Θοηβοίθηοθ 6 Ρ6Γ- 

50ηη6 ἡ. ΠΙαΥ ΠῚ ΘΟΠΊΡΑΡῈ. ΘΗΓΓΘ. 6165 [65 ἀθχ ἐσ! Π0η5 “Πα ἢ 

ἀνα 5005 ἰ6 πο α᾽ ΑΤΙβίαγααθ. ΠΠ σμθγοο [65 πηου5. Ζα᾽ ἃ δι5 

ΑὙΙΒίΆΓ 46, 5011 ῬΟῸΓ νΑΤΊΘΙ ἀΔ 5 565 ἰθ0Ο 85, 5011 ΡΟῸΤ ἐου 6 (6 

16116 οἱ [6116 τηϑῃϊὸγθ. [1 π 86 οοηΐϊθηϊθ ροιηΐ 468 γόρέϊθυ 66 

4 ΑὙἸΒία 416 ἀνὰ 1} ἀΔΠ5. 565 ΘΟΠΠΤΘΗ 811 65. ΟἹ ἀΔη5 565 (15- 

βου ἈΠΟ ἢ 5: 1] γὰ ΔΧ ΒΟΌΓΡΟΘΘ; 1| οοηΐτοηΐα ἰὰ ἀϊουποβο ἀἾ Ατὶβ- 

ΔΤ. 6 ἀνθὸ ὁ6 648] 1᾽΄ἃ ργόοὀαές, ἄνθο 66 {αὶ 1᾿᾽ἃ βαίνιθ. ΕἾ ββϑί ρὰγ 

Πιάγπηθ 4116 ΠΟῖι5. ΘΟΠΠΔΙΒ50Π8 Οἵ 065 ΔΠΟΙΘῊΒ ἴοχίθβ 4 Αὐὶβίαν- 

416 ἅναϊῖ οοηϑι τόθ, οὐ 065 ΘΠ ΠΟ Π5 ΔΘ Πα Ρ]Π65 4 ἀγαιθηΐ ἀοη- 

πέδ5 [65 ἀοοίθβ ὄτηι 85 ἀ᾿ Ασαβια ]αθ,ὰη Αταΐαβ, ἀπ ἈΠ Π5., πῃ 

δοβιρὸηρ, οἷο. 

Πιάγπιο ἀναϊῖ οοηροϑό 4685 ΘΟΙΩ ΘΠ ΑΊΓ65 501}} ἢ λαείο εἴ 5ὰν 1Ὁ- 

εἰγοδόο. Ο᾽ ὀϊαιῦ ΑὙἸβία {116 ΤΩ18, ΘΟ ΠΊΠ16 ΠΟΙΙ5 ΠἸ5018, ἃ [᾿ἀβᾶσα 6168 

Οἰα5565. Ο᾽ ὀϊαϊιθηΐ 4685. ποῖθϑ ἰδητὸϊ οοριόθβ ἰοχυπθ]]ϑιηθηΐ, ἰαηιὸϊ 

αθτγέρόεθβ ου ἀῤνεϊορρέο5, 5β6οη 406. 1᾽᾿ οχΙρϑαϊθηΐ 165 θβοῖηβ 46 

᾿᾿δμβεισπθιηθηΐ. ΠΠ πὸ ἔαλα! ρᾶ5 [ρὸν 468 065 μοί685 ἀ᾽ ἀργὸβ ο6 411] Θὲ 

τοδί ἀδηβ ἰὸ ρβοι4ο- ΠΙάγιημθ, δαϊροηθηῦ αἰ ἀδηθ [65 μοέϊίθο 

4. 1 6]γν5, 1)15 5 ΡῈ. Τῷ τα, 1 : « Ετοηπη {ἃ Πὶ « Θργύθρίθ δ δαἀπ]οπ65 Αὐδίανο Ηοιηθ- 

« ἃγΐθη. 5} 110 αΠΠΠ]ρϑηίογιι6 τραοίαν « υἱοὰς. Δ Πα ϊτ, αὐ ΜΠ} τὰ} νἱ ϑαξαν 

« ἀοοαοιαῖ (ΑΥἸβ[Άγ 115). Θὰ πὶ ΠΙάγμλιι5 απ. 6 « ἴα Π06 βσόηθῦα βπρὶ Ρ05956 ρΡϑυίθοξιβ. » 
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δολοίϊος. 1,65 ροίϊο5 δοἠιοίϊοδ τα δοηῖ 416 465 θχίγαι 5. ἀἃ ΥΓαΪ 

Πιάγπιο,, μιὸ]ός. ἃ ἀ65. οχίγαι 5. 6 Θομητηθπίαίθι"5. Ὁ] 5. ΤΟσΘη(5. 

Μίαυνῖοο ϑομμάϊ ἃ σόσμι δὴ τη νοι πηθ [65 γὰρ πιθη 5 Δα 6 η- 

εἰ 65 46 Πιάγηηθ ὦ ; τηαῖβ ο᾽οδὺ ἀδπ85 165 διομοίϊος εἶδ ἸΓονῖδο 41} 

ἴασις ᾿ἰγο ἰ65 ρᾷροβ ἄθ Πιάγιηθ 5: 1ὰ ἀἸογίῃοβο ἀ᾽ Ασιβίαγααθ, 

ΘηΐγΘ 168 ρβᾷρθϑ. ἀ᾿ ΑὙβιομιοιιβ, ο᾽οδί-ἃ- αἴγο α᾽ ΑΥΙβίαγσιιθ τη πη, 

οἱ 961165 ἀ Ἠόγοάϊθη οὐ ἀβ ΝΙοάποι. [.μ65 4 πδίγ σ᾽ ἈΠ] ΠΊΔΙΠἼΘῊ5 86 

οοιηρίὀϊοηϊ 165 ἢ5 [65 ΔΌΐΡΘΒ5., 86 ἴοπῦ νά ]οῖν 165 1Π5 ὈΔ1 [65 

ΔΕ Γ68., οἱ ᾿ΘῸΓ5 Ζαδίρα ᾿ἰνγ5 ἔοπὶ πὶ τηθγυ θη] θιχ ἤντ ἴοαΐ ἃ [Ιὰ 

σίοινο αἀ᾿ Αὐβίανααο. ᾿ 

ΤΙ οανταρε α᾽ Πόγοάδϊοῃ. ὀΐαϊν ᾿ππτὰ]6ό δηοσοάίο ἐε ΓΤ αίο. 

Ο᾽ όϊαιε ἀπ οομηπιθηΐαῖτα οὰ ὀϊζαιθηΐ ἀἸδοι 65 οἵ γόβο 68, ὙΘΥ5 ῬᾺΓ 

γΟΓβ, [65 4 ΘΒ[0Π5 γο] αν ἃ 1 ἀοοθ Δ ΠΠ0η, ἃ [᾿ἈΒρΙΓ ΓΟ, ἃ ἰὰ 

{ιυδηιτό. 1,65 ϑολοίϊος εἶθ Κ᾽ δηιὶδο 6 ἀομπθηΐ {86 465 Θχίγα 5 

ἀς δεῖ οανγαρ : τινά, ἄτι ἰΙὰ ποῖθ ἤπα]6 465 50 ῃ 165 46. ὁπᾶααο 

οἰαπῖ. (ὑδ5 θχΐγαι5 5οη0 ΠΟΙ ΌΓΘαυχ οἱ ἰοχίιοὶβ. Πόγοαιθη πὸ οΟΠ1- 

βαῦ ρῥγΌβ4116 18 1815 ΑΥΊΒΓΑΓΠΆΘΙ Π1Δ15.1] ἀἸδοῦΐα ὑγὸδ-βουνθηΐ Θ0ῃ- 

ἴγτθ 165 ,ΆΠΙΠΊΔΙΓΙΘῚ5. 4] ἀγαῖθηῦ οοἸηραῖία Ατὶιβίασααθ. Ο᾽ θδῖ 

Τηδη16 ΡΔΓ [1 416 ΠΟῚ5 ΠΟΙ ΠΊ55015 [ἃ ρἰ πρᾶῦῦ α᾽ ΘΗ ΓΘ δὰχ : Τγ- 

Ρμομ, Αἰθχίοη, Ῥιοϊέμηόθ, οἴο. [ἃ }γοδοαίΐο εἶδ ἴ Π|ἰααίο ἐϊαιῖ ἀϊρὴθ 

ἀ65 1α]θπίβ δὲ 46 ἰὰ γτϑθηομηπόο ἐἰὰ [5 ἀ᾿Αρο!]οπ 5 Π γ500]6 ἧ. 

ΤΠ οανγαᾶρο ἀθ ΝΙοᾶΠΟΙ ὀΐαιϊῦ ἀἢ ἰγαϊτό 46 ροποίπδίομ : περὶ 

στιγμῆς. [,65 Θχίγα [5 ΓΔ ΒΟΥ 5 ρὰν [6 Β0ΠΟ]]1α81ῖ6 Α βοηΐ {γόβ 46 ]ἃ 

Ρᾶγῦιθ ἀπ γαϊτό σα] ὀϊα!ῦ ϑρόοϊα]θπηθηὶ οοπϑαογόα ἃ 1 ἢἐϊακίο; ΘᾺΥ 

ΝΙΟΔΠΟΡ ἀνα ἴΡαγ81}} 6 βαγτίοιαϊ ρου [65 ἰθοίθανβ ἀ᾿ Πομηὸνθ. δ58]- 

γαηΐ Πυθα 65- η5, ΝΙΘΆ ΠΟΙ ἀγαϊῦ ᾿ηνθηϊό ἀἢ βυϑιὸπιθ ἀθ ροπο- 

ταδίιοη ἀπϊόγοπι 46 θοαὶ 41 ἐϊαι!᾽ δ πάρα ἀδρα]5. Αὐιβίαταμθ, 

1, Ῥιάγηι ΟΠἱαϊοεηέονὶ ον ανεπηαίοὶ Ραρ- 

ἡπιοπέα ψιεθ δι ρέγδαπξ οὐηχῖα οοἰέεοτέ δὲ 

αἰϊδροσιῖέ αιϊοίμ5 «ϑοϊωγιϊέ. Τιοιρχιρ,, 

Ι18ὅ4, 1η-85, 1,68 τοβίεβ ἀὰ περὶ τῆς Ἄρι- 
στάρχου διορθώσεως [ογπαοπῦ 1ὰ ΡᾶΓΠ6 ἰὰ 
Ρ᾽ὰ5 Θοηϑι όσα ]6 ἀπ νοϊαπη6, 

2. ΤιΘἢγ5 ἃ Ῥα}} 16 ἃ ρᾶγε 165 ἔγαρταθπίβ 46 

ΘΓ Οἰνγᾶρθ οἵ οθχ ἐδ ΠυΘΊ 165 ἁῦ65 

ἔνθ. ἀ᾿Ηέγοάίεπ, ἴῦπ ἀϊδεὶρ!6 ἀδθ 1,6}}γ5 

ΠΡ ΥΙ6 6 ἢ ἐ6 ΠιοπΙθ πῇ τπ6 ὁαϊοη οοπι- 

ΡΙδῖα ἀθ ἴοιῦ 6 4ἱ γϑϑίβα 46 δδ. βγᾶπι- 

"ΑΙ ΓΘ πα ἰμηθαχ, (65 τοδίθο δοπῇ. δομβὶ- 

ἀέγνα}}]65. 1ἃ βργοσοάί6 σόπόναίο, τοὰΐα πππ- 

τΠΠ66 «6116 δι, γαπιρ]ι ἀἐ]ὰ [65 ἔρο 15 4παχβ 
ἀ᾽ππ ἐποτπιθ νυ ]ατηθ σχὰπα ἴπ-85 : ἨΕΒΟ- 

ὉΙΑΝῚ ΤΕΟΘΗΝΊΟΙ ΒεΙμοῦϊα, Οοἰἑεριτέ, εἰἰδρο- 

σι, Θθποίαντέ, ὁαρίϊοαντέ, ργω αέις 65: 

“Τιωριοίμς 7 6πΐ2. Του 1 ργωγαΐίοηθηι 

εἰ Πεοροάϊαιῖ ΡῬυοσοάϊαηι οαἰποίίοαηι σοι ἐ1-- 

πιόπδ. Τιοὶρπὶσ, 1867. Τι6 διισποπὶ 46 τεχ- 
νιχός., αἰτιέθιιν δ ἐϊργὸς εἰ διδοίσποριθπέ, 

βθυναῖς ἃ ἀϊδειηρσιοι Ἠένοάϊοπ 46 565 ᾿ὸ-- 

᾿ΠΟΠΎ 65, οἷ ποϊδιηπηθηῦ (6 |᾿Π]ϑίονϊοι 
«αἱ ἰαῦ ρυθρά6 50π οΟπίθιμρονίης 
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οἵ ο᾽δδί ροῦν [αϊτο ργόνα!οιν. ο6. βυβίδιηθ 4} ἀνᾶὶῖ ὀουιῦ 501 

τραϊτό, 1] εἶν ρᾶγαῖς ροϊηι ἀλη5 [65 Ποῖ 5 4116 ΠΟῚ5 ἄνΟΠ5. ΝΙΘΔΠΟΥ 

ἄομππο Ργόβάαο του] ΟἿ 5. ΤΆΙΒΟΠ ἃ ΑΤΙΒίαγα6. 1] οϑὶ ἈΡΙΒι ΡΟ θη, 

ἁσίαηῦ οἵ ρἰα5 4υ Πόγτοάϊοη. πιόπιθ. ΕΡΙΘἀἸμ ἀοὺ ἀγαὶ ραΡ}1ό ἃ 

Ρᾶγι 165. ἵγασπιθηῖ5. ἀ6 ΝΙοαποι,, ἀναηΐ 46 ῬΆΡ]1ου Αὐὶβιοηϊοαθ ́. 

Τὰ ἀῤοοιινουῦῖο 465 ποῖθβ ἀ᾿ Ηόγοδιθῃ οἱ 46 ΝΙοΔΠΟΙ πᾶ ρᾶ8, ἃ 

βδαποοῦρ ργὸβ, ᾿Πππρογίαποθ ἀθ οο] 6 65. σοιηπιθηΐα] 65 ἀ᾽ ΑΤΙ5- 

τἰοπμϊοι5 οἱ ἐθ Πιάγμιθ. Ῥγθβϑάαθ ἴοὰῦ ο6. 416 ἦτ Ἠόγοάϊθη ἐϊαις 

οοηηὰ (6 ἰθΠρ5 ᾿ππτηὀπ ἹἼ], ΡΤ 165 ΟΥ̓ ΔΠΙΠΊΔΙ ΓΘ 5,) ΡΆΓ [65 ἰθχὶ- 

ΘΟΡΤΆΡ 65, Ρᾶν ὰ ᾿Ρα 0 ἀ65 ΒΟΠΟΙ 5165 οἱ 465 ἰγα ΠΒΟρΊθαΓ5 

ἀς ἴοχῖθϑ. Πὴ6 τηόπλο ΡοὰΡ ο6 486 ἀτ Νιοαπον. Ἠόγοάϊθη οἱ ΝΙοὰ- 

ΠΟΙ οομηρ!ϊοηΐ 66 416 1 ὍΏ βᾶναῖῖ; Αὐὶβίοπιοιιβ οἱ Πιάγημο [οηΐ 

οΟΠΠΔΙΓ6 ἀἄδ5. οἤοβοβ ἀοπΐ οἡ π΄ αναῖῦ ρἃ8 τηόιηο 1 1466. 

1,65 Ῥᾶρυγιβ 481 βοηΐ ἰθ5. ἀὀθυ15. ἀ᾿ ἈΠΟΙΘἢ5. Θχθιηρ αῖγο5. εἶθ 

ΕΠ αώο, ποὰβ τηοηίτοπὶ αυ᾽ Ἡότοάϊοη οἱ Νιοάποῦ τ [αἰϑαιθηΐ 

ΡοΙαῦ ἀπ θ6βορτ 1π|116 Θἢ Θπϑοϊρηδηΐ ἃ ᾿ΘῸΓ5. ΘΟΠ ΘΠ ρΡΟΓΆΪΏ5 

οομημηοηΐ 1] [4]}α] ἀοορηΐιοι, βοαπάθι;, ροποίπον [6 ἰοχίς 4 Ἴο- 

Ὠγὸγθ. (ὑδθ βῬΆρΡυΓΒ βοπί ἃ ἰὰ ἴοἱ5. οἱ (65 τηοάδϊοβ ἀθ οα]]Πστὰ- 

Ρἢ6, οἱ 465 τηοαὸ]θβ ἀθ ὁδοοργάρῃ!θ. 1.65 [χἴ65. ἀθ ἴοαία βουῖθ 

γΥ ἃΡοπάςηϊ. Ομαὰ6 νοῖ5 νὰ ἀἰππ Ὀοαΐ ἃ 1᾿ΔαϊΓ6, 585. 50] 1108 

46 οοπιπα6, 585 δπθοαηθ ἴτᾶθ8 46 ροποϊαδιομ. {ΠΥ ἃ ρᾶγ-οἱ 

ΡᾶΡ-Ἰἰὰ 465 δοοθηῖβ δὲ 465 βϑρυιῖβ, τη815 16ϊ65. ῬγΌΒ4116 ἃὰ Παβατα, 

οἵ τομὴ αηΐ βοανθηΐ 8116 5 41 ἃ 60 ὙΥΆ16 Ρ]δοθ, 1,65 πηοίβ δ0ηΐ 

Βοιγεηΐ τηδοοηηδιοβα 65. ΟἾοοὶ 16 ἰοχίθ α᾽ Ηοιηὸγθ, "1815 1551 

ἀόβραυγό, οὰ ρϑὰ 5᾽6ῃ ἴαπϊ, 418 ΡΟ551016. (858. ἰἴνγθ οἠΐ ὀϊό ὀου 5 

ἃ 1605 465 ἀδιῃϊο 5 Βιοϊ πηόέθβ οὐ 465 Ῥγϑιηῖοῦβ (ὐξαγ5, ο᾽ ββδι -ἂς 

ἄϊτο ἀυγαπί ἰὰ Ρ᾽α5 [Πο᾽ 15θαηῖ6 ρότγιοαθ ἐς Ἰ᾿ἔοοϊο αἀ᾿ Ατὐιβίαγααρ, 

ΠῚ ἰἀαὉ ΟΓΟΙΓΘ ΒΘ] Θπηθηΐ 486 [65 ΠηΔ1[Γ65 πηρίτοἱθηΐ αὰχ τηαΐπ5 ἦδ 

ἰδιγ5. ἀἸ 5010 165 465 Ἔχ ΘΠΊρ ΑΓ 65 ἀπ Ρ6ὰ Ρ] 115 5ΒΟΙο τ 8 416 065 χοιναί 

ἀομὶ ΠΟὰ5 ἄν Οη5 [65 βΒρόοϊπιθηῆβ. Ομ 41| φα Ἡὀγοάϊοη τ τἀπὸ 641- 

τοη ἀ Ποπιὸνγο, Νὰ] ἀουΐθ 41 γ᾽ οἂϊ ᾿πίγοά αν του 165 ρογίθο- 

ΠΟΠΠΘΙηΘηΐ5. ΝίαΙβ 165 ΠΌΓΆΪΓῸ5. 6 5 1πΠ4υϊόϊαϊθηΐ σαὸγο 4π6 αἰ 

ΟΠ αν Πη6 465 γοιχ; οἱ [65 κοιναί ομΐ οοπίηιιό ἃ ἀἸδραΐθι 16 πηατοὶνό 

τ. Διίοαπον, περὶ στιγμῆς. Βοπίρορονρ, 4850, 1π-ς, 
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ατχ δά πο5 βαναηΐοϑ. 1,6 πη Π βουν 6 ἰὰ ὈΙΒ] οὐ αιι6 Αὐαρτο- 

ΒΘ Π6, οὐ 66 40] τοϑίθ 6 ὁ6 τη η βου, π6 ναι! ρὰ8 θοαποοιρ 

"ΐθχ 46 65 Ῥᾶρυτιβ. Π᾿ 7ὲἰακίο ἀὰ αϊἰϊηιρδοδίο σγγϊαφιιθ οϑὶ 

πλοΐ 5 ΘΟΥΓΘοῖο 486 ο6}16 46 μα] οοπάνυ!θ, {τόέβ 46 ἰοχίθϑ ὑΓΔΠ ΒΟΥ [5 

Ρὰν [65 ἀθυῃϊουβ οορίβίθϑ θυ ζαητη5 ἀ᾿ Ποιόν. 

Νοὺθ Π6 βᾶΟΠ5 ρὰ8 06 4 α᾽ ἐϊα!ς ὈΥΙΠΠΙνΘπιθηΐ Ι6 δα ίψιιο 

εἰ “ροϊ]ονῖια. ΝΟῸΒ. Π᾽ θη ἄνοη5 4 ἢ ἀργέρό 5562 πηὰ] (αι, οἱ 

4] ἃ δὰ ᾿υϑαποοιρ ἃ 5001 ῬΟῸΤ ἈΡΤΙΨΘΙ ᾿αϑ σα αὰ αἸχ]ὸ πη βιὸς, 

οὰ ὑπ ἀπηαΐθι" 4 ΘΟ πα 6 [ἃ ΓΑ ΠΒΟΥ 1, ΡΟΌΙ 800. θᾶ 6 ῬΙΌΡΙΟ, 

6. οαγϑῖνα 46 [μη α 516 θ᾿ 115 αἰδόθ ἃ ἀθυῖπον χα ἃ Πἰγο. 1 οτΙρίηαὶ 

ἀοἷνξ ἀνοῖμ ὀϊό πὴ ᾿ἰνγο ΘΟμΒΙἀὀρΆθ]6, Ὀῖθη α6 ο6. πθ [ἀϊ φαΐιη 

ἀϊοποππαῖτα ἀ6 1 Παείο οἱ ἀς Ἰ᾽Οἀγοεόο. Ο᾽ ὀϊαϊε Αὐὶβίαγ 6. τη 5 

ἄδη5 ᾿᾿ογάγο αἱρμαϊόϊαμθ. 1.65 ἀὀ ΓῚ5. πηδηγθ5 ἀὰ ᾿ἰγγὸ βοηΐ 6η- 

οοτ6 οὶ ρ]οῖη5. ἀ᾽ Ατιβίασαιιθ. (ἶδϑὲ ἰὰ ο8 11 ἀοηηθ ὰἃπ ργὰπά 

ΡΥΙΧ ἃ ὁ65 Ρᾶρ65 ᾿ποοπιρίἐΐθ5 οἵ πγα 665. ΑΡΟ ]ομῖι5 βουῖ ἃ οἰ - 

416 τηβίαῃϊ ἀ᾽ Δα ΧΙ] ΠΑΡ 6, 46 βαρρίὀιηθηῦ οὰ (6 ΘΟ ἢ δῖοι ἃιχ 

{αδῖγ6 ΦΥΑΠΊΠΔΙΤΙΘΏ5. Ὑ1ΠΠΟΙΒ0Ὲ, 6 Τοισουναηΐ ΑροΙ]Οη]15, ἀναῖΐ 

ἀϊρπαπιθηΐ ργόϊααό ἃ ἰὰ ἀξοοινθνῖθ αα᾿} δῦ ρὶι5 ἰαγά ἀ᾽ Ατιβίο- 

πίουβ, 46 Πιάγπιο, ἀ Ἤὀγοάϊθη οἱ ἐθ Νιοαποιὅ. 

ΠΥ ἃ υπ6 ἀειμι-ἀοαταϊπα ἀ᾿ ΑροΟΙ]ΟμΙι5, ἀδη5 ὰ δῖ 465 οὐἹ- 

[465 ἃἰθχδη τ η8 401 ἀναϊθηΐ ὁουῖ 5. Ἠοιηὸγο. 1, ̓δπΐθιν ἀκα 

7ι6χίηιιο δϑΐ οϑὶυϊ {α Ὅη Πομπ6 ΡΟ] Ομ 16 Βορ]βίθ. ΠῚ νἱναῖῖ 

δ 518016 ἀ᾿Αυρπβίθ, ρεὰ 46 ἴθηηρ5 ἀργὸβ ΑΥβιοηιοιβ οἱ Πιάγπιο. 

Εἰ εβὶ ἀπ ἃγιβίαγο θη ἀθ ἴα θ6}16 ὀροψαθ, οἵ ποη ρᾶᾷ8, ΘΟΙΏΠ16 

Ηόβυομαβ, απ ΘΟμρΙἰαΐθυν ἀθ ἰὰ ἀξοαάδθποθ, 1] ὑγάνδ}}]α1 ἀδΔη5 

Ἰ᾿έοο!ε ἀ᾿Αγιβίασαιιθ, δι ρίθιπθ ἰγαάἀιτ!οη νἱναηίθ, αὐδηΐ 50115 165 

γειχ 165 ἄθυχ ὀάιοη5 α᾽ Ατβίαγαθ, 165. Θομηπηθηἴαιτο8 ἀ᾽ ΑὙ]5- 

ἴάτηπ6, [65 ἀἸββθυ 1} 1005 α᾽ Ασιβίαγααθ, ἰὰ ὈΙθ]οι πὸ αθ ᾿ουμόν 46 

οὐ ἀναῖῦ ραϊδό ΑΥϊ βίαι, [65 ᾿ἰντθ8. οὐ [658 (ἀἸ50 0165. ἀϊγθοῖβ 

α᾿ Ατιβίαγαθ ἀναϊθηῖ ἐϊποιάό οὰ οοπιρἐϊέ ἰὰ ρεπβόθ ἀὰὰ πιαῖίτο. 

Τι όφοὶθ ἀ᾿ Αὐιβίαγχυθ, αργὸβ 16 ἀθιχὸπηθ διὸ] 6, ΘΟ 6 Π06 ἃ 

Πέόομιν, ΕἸ]6 ϑυ θβιϑῖα του  οὐγ5 ; πγα15 96116 46 (γαϊὸβ β}}51516 δι1551, 

1. ἌονεΖ ἰὰ ρυδπι δ μάν 6 ἄτι οἰαρ το 3, ογοῖ ἰδ ομαριίνο ΕΥᾺ (δ ἐμαρηῖθ 69, 
ΠΠ ἀς οοιίς Ζιέγοαιοέίοα. ἘΠῚ6 οοι σοπϑὰ- Θη  Υ ΘΠ ΠἘ σοπϑδου ἀπχ ἐνάναιχ ἦε Υ11- 

γός ἃπχ ἰθχίδα πη δου 6, Ἰοϊϑοη σι: Ηοιδνο, 



ΧΤΥΠΙΙ ΙΝΤΒΟΡΙΟΤΙΕΟΝ ΑἸ ἽΓΊΑΘΕ. 

οὐ [᾿Θβρυῖτ αὶ ἀοηλπθ ἃ ΑἸΟΧΔη ΓΘ δὶ ρ]ι5 [ἀνόγα]6 ἃ ἰὰ οἱ - 

{46 ἢιῃταιβιδῖθ. αυ ἃ [ἃ ον !αιι6. Ρροβινο, [ἃ ΡΠ] ΟΒΟΡΒΙΘ νοῖῦ 

Ρᾶνίουι (65 Αἰ ρουῖθβ, 65. Βυγθ. 65, 465 τἀόθϑ θ᾽ 8. οὐ Π]ΟΪ 5 

ΡΓοίοηο5. 1,65 115 Π6 501 θ]115 465 (115. Οἢ θχρί!ααο Ἠοπιὸγο 

ΡΟῸΡ Υ γοῦνοῦ 65 ἀοΙΓΙΠ65. ἃ τηθίῖγο θη τοσαν ἐς ΕΕνδηρ!!ο. 

1,65 Ρ]ὰ5 βανδηῖβ 5 ΘΠ ΡΟ θΘηΐ Εἰἰχ - πη Πη65 ἀδη5 οοίτθ γοὶθ. [6 

[ΓΠἸοηΡ 6. ἀ6 1 ̓ὁοἸδοῦβηηθ. οϑὲ ἰὰ στιαϊηθ ἀ65. βϑᾶϊηθ5 ὀϊιάθβ [,65 

ΘΤΆΠῚ ΠῚ ΔΙΓΙΘῚΒ. 4Ἰ ΠΘ 80ηΐ 4116 Κ᾽ ΔΠΙΠΊΔΙΓΊΘΠ5. ἰΟΙ Θηΐ ἀΔΠ5 

[6 πηόρυϊ8. 1,65. (λιθϑέϊονιδ ᾿οηιόνίψ μος ἀς Ῥουρῆγτθ ποὺ τη0η- 

ἴγοηΐ [6 ϑυϑιοπηθ ἀ᾽ ὀχόροβθ 401 ργόναϊαϊ ἃ ’ὰ ἤη. [] Υ ἃ Ρίθη ρϑὰ 

ἀ6 οἰνοββ ἃ ὉΠΡῸΡ ἀ8 ο65 αἰἸβοιιββθί 5 81 ἱπρόμῃιθιι865, 81 5.168, 

ΡαΓίΟΙ5. τηδπι6 51 ᾿ηϊένϑϑαηΐθδ, ὙἹ]ΟΙθοα ἃ σοπϑιόγα Ὁ] οπηθηὶ 

ἁπρτηοηϊό [ἃ Π]ᾶ5586 4165 ΘΟΠΊΤ] ΘΠ ΙΓ65 (6 ῬΟΓρΡΏΥτο 50} Ἠομηὸγο. 

[,65 δολμοίϊος Β, 661165 4} ἃ {όθ5 ἀπ τηαπυβου 46 ΒΟϑθΆΡΙΟη, 

500 ΡΙθΙη65 46. οἰ ΠΟ Πη5. ἀ6 Ῥουρῆγγο. Οη ργόζόγογαι:, ἃ 065 

ΓΙΟΠ65865 ΡΓΟΒ6 6 516. 1165, (65 δχίγαι τ 46 ῬΈΓ65 τέχναι, 46 ΠἸνΓῈ8 

ἄθ οἶαθθθ σοπηηθ σοὺχ ἀ ΗΠόγοάιθη οὐ ἀθ Νιοαπουι΄. 

Ῥογρῆγυγα οϑῖ ποιητηό ἀθιχ οἷ ἴΓῸ]15 [Ὁ15 4815 165 δολοίίος Α: 

ΟΠ Υ ἴγοῦνα πιόπηα 16 {|0τῸ 46 5805 ουνγασα 581: Ἠοχηὸγα (ἐν τοῖς 

Ὁμηριχοῖς ζητήμασι). ΠΠ ο581 ἀοηο ᾿πΡΟ551016 ἦ6 ἔδιγα νινγθ Ρ]ὰ5 

πιαὰΐ 486 16 φυαϊγιὸπηα 5ιὸο]6 16 σΓΆΠΠΊΔΙΓΙΘῺ 41 ἃ ΘοΙηρΙ ὁ σοὶ 

δάἀπηιρ Ὁ] 6 ἤΖ αγίογι. ΘᾺ 500 Θβρυὶῦ ἄτι ΠΊΟΙΠ5, [6 50 ]]αϑίθ Α- 

ΠΟῚ5 ΤΕΡΓ ἐβθηῖθ 165 Ρ] 15 581Π65 ᾿γϑα!ΠΠ 015 468 1 ἜφοΙο. (6 οοηΐοπι- 

Ροιαϊῃ ἀμ] 146 π᾿ θδῖ τηΐθοιέ, ἃ ἀποῦπ ἀδστό, ἢ: 46 πιγϑβῖ1- 

ΟἸΒΠ16 Ηἱ αἀ᾿ ΠΑ] ποϊπαἴ]οη5 ᾿Ππόο] ορΊ 4865. 1,6 ὁΠοΙΧχ 465 δαΐθαγϑ 41] 

ἃ ἀόροοέβ [αι ἰ6 ρ] 5 ρυαπάὰ ΠΟμΠΘΙΡ ἃ 80η σοὺϊΐ οἵ ἃ 565 1ὰ- 

Πη]ὸΓ65. [.,65 Ποί65 οὰ 1] ρΆ7]6 6 500 ΡΙΌΡΓΘ ΠΟΠῚ ΒΘ Ὀ]ομΐ ἈΥΟΙ͂Γ 

τό ἔργ θ5. ἀδη5 165. ΠΊΘ 116 ῈΓ5 ἴθ Ρ5 46 1᾿ ὀνἀπΠΠο ἀΙΘχ Πα ΓΙη6. 

Ασιβίοηιοιβ οἵ ΠΙαΎπη6 π᾿ Θαββεηΐ ροϊηΐ ἀόβαγοιό ο6 ἀἸ5ο1ρ016. Ο᾽ βϑῦ 

ὉΠ ἈΙΙΒἰ ΡΟ Ιθὴ ἀέοιαέ, οἱ 4] 56 αι ο]οῖγα ἀ᾿ ὀῖγ ἉΓΙΒΙΆΤΟΠΙΘΗ. 

1. 1,65 Ομθοέϊοπς ἰοηθλίψιθ5 οπΐ 6 1π- 

Ῥυγϊπηόθϑ ροὰν ἃ ῬΥρπδγο [ο15. δὴ 4521, 

ἀν ϑο [65 508} 1165 ἄτι ρβϑιιάο- ιν πιο, ΚΝ οπΐ86, 

ΑΙ46., ἱπ-οοίανο. Α ὁ δι δ" δὰ ἐϊαϊξ Ἰοϊμϊ 
απ ααὐν8 πὶ ππϑιηθ ἡπιῖθιν δ. Π᾿ααΐνα 465 

ΠΥΠΡ]65 ἤλπη5 [᾿Οάγσδόο. Νίαϊθ 65. ἄθιιχ 

Ορ5οι} 65. π᾿ ὀταϊοηδ 46 465. ἔγασιηθηΐο, Π 

δϑὲ ῬυΌθΆ}}]6. 416 1 πὰ556 465 σοιηπιδηΐαὶ- 
165 ἀθ Ρογρίιγγο δι. Ηοιηὸδνο 5᾽ Δοουοἶ ΓΓὰ 

ΘΠΟΟΓΟ, 81 ἸῸπ γϑένροιν 1᾽ 7ἠα5 σἱρημαΐα 46 
ΒουρΊον ἀνα νὰθ, οἱ ἀοπὲ μάλ] Υ Π]οΐδοπ 
45 565 ηοϊόρονπεπθε,  ΟνΘΖ μἷιι5. "85, 

ΟΠ αρ έν ΤΥ, υ. πχχχαι. ΝΟΥ ΘΖ ἅπ|551 ΠΟἾΤΘ 
«Ἱρροπάϊοο 1. 



ΟἈΚΙΤΙΟΒΕ ΑΙΕΧΑΝΌΒΙΝΕ. ΧΥΥΣ 

Π ἀΐε, δὴ ραυ]δπὶ 465 ὉΓΙ ΒΓ θη 5: ἐ65 γιέ" 65. (οἱ ἡμέτεροι). 

Οομῖμπηθ ἰὰ ρἰαρατὶ ἀ᾽ Θαῖγο οαχ, 1] ἃ 806. ἔγαπο ἈΓΌΙΓΓΘ, δὲ Ὧ6 1016 

Ρᾶ5 ἰουγοῖγθ 5181 ἰὰ ρᾶγοθ ἀπ πιαῖίγθ. Ομ ρϑὰϊ ᾿ἰὰϊ ΓΘΡΡΟΟΠΟΥ 

4.6 Ι 165 Ῥᾶγο 65 ̓ποοηϑιἀὀγόθϑ ἡ; Π1Δ15 88 πηδηϊὸγ 6 ΠᾺ ΙΓ 16}}6 ἢ᾿ὰ 

Ἰαπηαὶβ στίθη ἀπ [παῖ ΖῸ1 π᾿ Θηϊθπά ροϊηϊ ταϊβοη, [6 ἰοχίρ 

ΔῸΧ ΠΠΔΤΡῸ5. ἀπ6116} 11 ἀναῖ σΟΠβρμό 565 Θχ γα 115 αἰ Δα ΓΒ οἵ 565 

ΘΧΡΙΙΘΑ ΟΠ 5. ῬΘΓΒΟΠΏΠ6|165 ὅϊαϊ τὰ ἰθχίθ ἈΡΙΒί ΓΟ ΠΙΘη, ΠΊΔ15. Π10- 

ἀϊβό δὴ τηδϊηΐ ραββᾶρθ ρὰγ 165 ΘΟΥΤΘΟΙΠΟΠΒ (165 ΟΤἈΠΊΠΠΔΙΓΊΘῊΒ ρΡΟ5- 

τόγ Θὰ Γ5 ἃ Αὐὶβίαγααθ., [ἃ ργθανθ 6ῃ δϑὶ (885 1ὰ [ὈΤΠ1]6 51 501- 

νοηΐ τόρόϊέε : “γιδίαγψιο, {θέ {6 ἰδοογι. Οδρθπάδηϊ 165 ἀ"ΠΠόγθποθ5 

᾿ἐϊαιθηῦ ρΡᾷ5 1581 στα πᾶ 65 Πα Ὅη 16 ΒῈρΡροΒθυαιὶ α᾽ ἀρτὸβ [6 τηὰ- 

Πυβοτ 46 ἴθηϊβθ. [ἃ ρᾶγϑάοβα ΔΙ θχδπαγιηθ, ἰὰ να]σαίθ ἀὰ (08 - 

ἸΡΙὸτὴθ διὸο]θ, ἃ 5001 ρ5 ἀπ Αἰτόγα! 0 6 ραβϑαηΐ ΡΔῚ [65 

Π]ΔΙη5 ΥΩ Π65: οἷ 16 τοχίθ 46 ὙΠ]ΟΙΒοη, ΧᾺῚ οδὶ ἀὰ αἰχιὸπηθ 

διὸ 16, οΘοπῦθπΐὶ Ὀθαποοιρ 46 ἰθφοπβ 48] π᾿ οηΐ τη ἀδ6 ΘΟ ἢ 

ανθο 165 βαγαπῖβ ργοάυιβ 46 ἰὰ οὐἹΠΠ 6 465 ΑἸ Ομ5, (65 

Ατβίομϊουβ, 465 Πιάγπιθ, 465 Ἠέγοάϊθη, 465 ΝΙοΆΠΟΥ. 

Ι,6 βοῃο]αβδίθ Α οϑὶ 6 ἀθῦπιοῦ 465 ΑἸοχδηάσγιηβ. ΠΠ ἃ ἀ65 ᾿Ιἀόθ5 

πρίϊθϑ, 465 ἀοοίγι 65 ΓΑΙΒΟηπ ό68, οἵ 1] 5810 ΘΧΡΥΙΠΊΘΙ 568 ΟΡ] ΠΙΟΠ8. 

ΠῚ ἀναῖῖ πιόπια οοπιροβό 465 ὈσΓαρῈ5 46 4.6] 4.6 ὀΐθηααθ 511 [65 

5] 6ῖ8. ΟΓΑΙΠΔΙΓΟ5 46 565 ἐϊμ65, ΠΥ Τϑῆγοῖα αΘΙ Πα θ[ο!5 (ἐν ἑτέ- 

ροις ἡμῖν εἴρηται) ; Π1815 1] π΄ ἀΟΠΏ6 ρΟΙΗΐ 65 {1 68. 

Αργὸβ 16 βοῃο]αβίθ Α, Ποῖ ΒΟΙΏΠ]65 6 Ρ]6Ιη6 Βυζᾶηοθ. Τουῦίθ 

ΟΥΙΠΖῈΘ ἃ ἀἰβράγα, τοὰΐ 5 011 ΒέΠΊΘ ΙΧ, ΡΓΌΒα.6 τοὰΐ ΒΟ 56η5. (δ 

ηἾ 6εϑὺ ροιηΐ [αϊγα του ἂὰ 80Πο]1α5816 Β, 46 46 6 ψυδι θεν ἃ Ἰρμαγο. 

ΠῚ πα Θοπηργαπα τη, ἰὰ Ρ]αρατὶ ἀα το ρ5) ἀὰχ οἤο565 4} ἰγδη- 

Βουιῦ, οἵ 41᾽}} ἰγδηβουι αἀ᾽ αργὸβ 465 ποίθϑ 46 ἰγοϊϑιὸπηθ οἵ 46 

Αἰχιὸμπηθ τηδ1η. ΑΤΙβίδυαθ δϑὲ ΡΟΣ [ὰ1 ἀπ τηγῖπθ. 1] πὰ ρᾶ5 

Οὐγοῦῖ ἀπ 561] 465 ΠΟΤ ΤΆὈ]65 ΟὈΥΤΆΡῸΒ [α15565 ρᾺ 1 [65 Α]Ἰθχδη- 

ἀσιη5. ΠῚ 165 οἵἵθ τηδο ] Π]θπλθηΐ, φαδηα 115 βοηΐ οἰϊόβ ΔῸΧ ΠΠΔΓΡῸΒ 

ἀ65 ἴγοὶβ οἱ Ζυδῖγθ δχθῃρ αἶτο5 46 1᾿7ἐαείδ ἀοτῖ 11] ΘΟμηρ116 165 

50Π0165. ὅ0η ΒΟΡρΡἤΥΓΘ τηόιηθ, 1] π6 [ἃ ρὰ5 ἀϊγβοίθιηθηϊ {τό 465 

Αμοοίϊοηδ λοηιόγίψιιο5 .1] ᾿᾽ὰ ρα ϊδέ ἀΔπ5 ΖΌΘΙ πο [γγὰρο 4 Θχίγαιίδ. 

᾿ς ἌουοΖ Ρἷυ5 αὰξ ἰὰ ποίθ ἀ6 ἰὰ μράᾶρθ χιπι. 



Ι, ΙΝΤΆΟΡΌΘΤΙΟΝ α ΤΊ ΊΠΙΑ ΒΕ. 

(δ. ΘοΟμΠΊρΙ ἴθι οϑὶ ἱπορίο ; τδ18 ὁθὰχ Ζα Οἢ ΠΟπηηη6 ἵ, οἱ Υ 

50η1 ΡΪτι5 Ἰπδρίθ5 Θῆοοτο, 1] οϑῦ νγὰϊ 48 ἴοι [65 ἄθυχ βοηΐ ἔουϊ 

τ ἄθγ 65, ἰἅ Π615 4π6 ἢ οϑὲ δητόγιθυν ἃ Ἐπαβίαι πα. Ὗ οϑὶ 16 βοο- 

ΠΙαϑῖθ ἀθ ῬΙογρο ὙἹοίονιβ ̓. ΟἾδδὲ ἀπ ἀρϑανάθ τπόξοιν, 41 ποδί 

οοουρό 406 (65 4 65110Π5 46. ΘΟΠΡΟΒΙΠΟη οἱ 46 5ἴγ]6, οἵ 41 Π6 

41 τίθη ἃ οοὰχ 401] νουάνγαϊθηῦ ΘΟ ργοπ ἄγ ἀναηΐ αἰ ΔΘΠΏΙΓΟΡ. 

Τι, 16 βοο αβίθ 46 [μοῖρ χὶρ, δϑὲ βουνθηΐ ᾿ἀθηῦααο ἃ Υ, ὁ6 4] π6 

[α! Ρὰ5 50η ἐΐορο. "] ἃ 46] 6015 ἀὁ [ἃ φ ΑΙ ΠΊΔΙΓΘ, Πη815 ΡΓ65- 

4116 4 Π|815 (6 ἰὰ θοππο. 1] π᾿ δδῇ ραββᾷθ]6 4.6 Ἰἰὰ οὰ 1] ἃ οορ!έ Β 

οἱ [65 οοριβίεβ 46. Β. Οἢ ἃ πηόδιηβ διὰ ἰὰ οβδποθ αὟ ἰχοῦγνοι (65 

ΡΆΤΟΘΙΙο5 46 Α 41 π βδοῃΐ ρ᾽ιι5 ἀδῃηβ ἃ, 465 ποῖθϑ Ζα Ἂπ (65 

ΟΟρΡ᾿βῖθϑ 41᾽}} οορίὶθ ἅἃναϊΐ ρυῖ865 ἀδη5 165 ἔθ} δῖβ ἀ6 Α 4ὰϊ τη8η- 

σαθηῦ δυ]ουγ πα]. ΤΘΠΥ5 ἃ τοϑιαό, ἃ 1᾿αἰάθ ἀ6 1,, 406] 865 

ΓΘΠΔΤ 68 α Ἠόγοάιθη, εἰ Νίδατιοθ τ ερύμοι ῬΌΠΗ͂ΡΕΕ ΠΡΏῸ5 468 

Πιάγμγα (Πμαϊοοηιὸνο ὗ. 

6. οομηπθηΐαισα α᾽ πιβία! μθ σὺ: 1᾿7ἰἱαοΐϊδ οϑὲ δχἰγόμπηθιηθηΐ 

ὀΐθεπάα, οἵ 11 ἔόγμηα 165 ἀθὰχ 6.5 46 1᾿ ὀπογηθ ουνγαρθ ἀ6 [΄ἃΓ- 

ομδνόσαο ἀ6 Τ] Θβϑα] μΙ 4.6 50. Ἠοχηὸγο ἧ. Ἐπδίαι μα οϑὺ ἀνδηΐ ἰοαΐ 

ἀπ ΘΟΙΙΡΙαΐθαν. ΠῚ θαγασ 8 θθαιοοαρ, τη815 1] οορία ἀαναπῖαρθ 

Θποοῖο. 1] οβὶ ρἰθίη ἀ6 τΆ ΠΟ Παρ 65, 46 οοῃ!γδαϊοίοηϑ, 46 5οῖ- 

1565. ΠΠ ἃ ροιάιι ργεβᾷᾷθ τουΐθ 50. ἱπῃρογΐδποθ ἀδρυδ 486 

ὙΠΠ]οΐβοι ποθ ἃ 115 ΔῸΧ ΠΊΔΙΠ5 1 ΔαΠΏΙΡΆ]6. Θπογοϊορόαιϊα Βο- 

τόσα ἀπ ΒοΠμο] δῖ ἃ. Εαβιαίῃμθ ἢ δῦ ρ]5. σα απ δυϊονιτό 

ἀ᾽ οσάγο ᾿πξόγιθαν, δὲ 41 π6 οομηρίθ ῬγΟΒ.6 18 Π1815 416 ΘΟΙΏΙΠΙΘ 

ΔΡΡοϊμπῖ. ΟἾδβϑὲ ᾧἢ ΠΟΙ] οὐἸόργθ, τηδῖὶθ ο6. η᾽δϑδὲ σα πη ποΙη. 

ἀρχιεπισχόπου Θεσσαλονίκης παρεχθο- 
λαὶ εἰς τὴν Ὃμήρου Ἰλιάδα καὶ ᾽Οδυσ- 
σείαν. Τι ἀϊοη ἀς Βάϊ6. 1ὅδ9-4 ὅ60, ἔγοὶβ 

1. ΒΟΚΚοΥ ἀομπηοῦ ἰοαΐ δητθυ, 1,6 τηὰ- 

πυβοῦὶὲ ἀοὰ 665. 56 Π 1165 δομΐ εἰγύς8 ἃ ἃρΡ-- 

Ῥαγίοπιι αὶ οὐϊὸργο ΡΠ] οριιθ Ριοίγο γοῖ- 

τοῦ, απ ἀ65 ἰοπἀαἴθανθ 465 ὄϊα 465 βΥΘΟα 65 

6ῃ {τ 116. Οπ π᾽δη ἁγαϊΐ, ἀνδηΐ 1ὰ ρα] 1θὰ- 

τίου ἄο ΒΕΚΚον, 46 ἀ65 Ἔχ ραϊίβ. ; 

ο, ὙΠΠοΐδοη πὰ ἀοππό 4π6 465 οχίραι[5 

46 1,. ΒΟΚΚον 6 ἀοππο ἴοι! θη 6}, 

8. Ἐπδίδτμο ἃ ὁτό ραθ]ό ροῦν Ιὰ Ῥγοπιὸνο 

[οἱ5 ἀὰπ5 6. «πη ἄρρΡ6|16 γα! θ ΙΡθίηθ:: 

όάϊοπ τοπλαϊπὸ ἀ᾽ Ηοπιὲγ, 1542-1ὅδ0, 

«παῖτ6 ἡ ΟΙαπιο5 ἴπ- [Ὁ]10, πηαΐβ οοιπιο ΤὯὈ- 

761 γυῖποῖρα] 46 ἰὰ ρυμο!!οαιίου, 16 {7 Π6 

Ῥάυ]6. {πὸ ἀπ ΘοΙηπιθη τα : Εὐσταθίον 

γοΪαπη65. ἢ -[Ὁ]10, δϑὲ ραγθι ]θπιθπὲ τἀπὶ Επ- 

βίαι πο, πὸπ τὴ Ἠοπιὸνο, «αοίχαθ 16 ἑοχία 
ἀὰ ρμοξίβ Ὑ 501 ἃιιϑδὶ δποδάγό ἀδη5 165 
ποΐθ5. 8:1] ππὶ πη ἄοππο {8 Ἐπϑίαϊηο 

860}. ὅ0π ὁἀΠοπ ἃ βδρὲ ν ]πη65 ἰπ- παγο, 
6 οοπιρίαπέ ᾿ΤΠναθα. Τι6 φοπιπιοπΐαϊσα 46 

Τ᾿ Τα τθυαρ} αααῖνδ γοϊαπιοβ. Τὐοανγασθ 

ἃ ἐϊέ πηρυϊτηό ἃ Τιοῖρχὶσ ἀθ 1826 ἃ 890, 
οἵ δὴ φομηπθποληΐ ΡᾺΡ ἰδ65 ἀθὰχ ψο]π πη 05 
τ Ιλ 5 ἃ ᾿᾿Οάγδοόο. ΤΙΆΡθθηοθ. ἄτι ἰοχῖδ 

4 Ἠοπιδνο οϑὲ τἀπὶ ἱποοηνόμηϊθηϊ. 



Ϊ 

ΟἈΙΤΙΟΙΕῈ ΑἸΕΧΑΝΌΒΙΝΕ, 11 

ΤΙ μοιηπλο π᾿ ὀϊαϊξ πὶ τὰ βϑανδηΐ, Πἰ τ ὀου να], ΠΩ ἘΠ ΟΡ, 

ΠἾ 400] {116 66 5011 να ]δηΐϊ ΔΓ 501- ΤΠ) ΠΊ6. 

51 ΤΓπ τοιγαποαῖξ ἄπ οοτητηθηϊαῖνο ἃ Ἐπιβίαι μθ ἴον ο6 401 οϑὲ 

[απχ οα ἱπα1|6, 16 Πντὸ βθραὶῦ πόδι 465 ΤΓΟΒ ΠΌΔΡΙΒ5. Δ11 ΤΠΟΙΠΒ. 

ΤΡ Ἔχ θ!]οπῦ ἀτομονόχαθ 46 ΓΤ] βϑα] ΟΊ 16. Π6 [1556 ΡῬΆ5861' ΔΙΙΟΙΙΠ6 

οοοαβίοη ἀθ ἔαιτο 465 γόοχιοβ5 ππόγαΐθβ, οἵἹ, ΡΟῸΡ ΠΉΙΘιχ ΕἰΓῸ, 

ἀὁ ρυδομον. ΠῚ ἃ, οοιηπιθ ἰδ βο ΠΟ] ]αδῖο ἀθ ὙἹοΐογθ, ἀπ6 ρῥγό[ἐ- 

ῬΘΠΟΘ Τηγ Ππό6 ΡΟῸΓ 165 ποΐθβ 465 τόϊθιιγϑ, ῬΟῸΣ [65 ΘΟΠΊΠΊΘΗ - 

[ἸΓ 65 7] Π ΡΡΙΘπποπΐ τΊθη ἡ. ὅ0η. ὄν ἀΠΠἸοπ, πηαϊστό 165 ἀρρα- 

ΓΟΠΟΘ65, Θϑὲ Δβο  απηθηϊ π1|}16. ΠΠ ἃ ργοοόαέ Θομλμηθ 16 βο πο] Ἰαβῖο Β : 

ΓΔ ΠΒοσνα πὶ ἀ65 ΓΔ ΏΒΟΓΙΡΊΙΟΠ5, Πχίαροβαηΐ 165 Οἴοθ65 [65 Ὀ]115 

ἀϊβραγαΐθβϑ, ΒΟ θηΐ Π6 ΘΟΙΠΡΓΟπαπΐ ρὰ5 66 4] γα ηβου. ΠΠ πὰ 

ΒΟ115 [65 ὙΘῈΧ, ΘΟΠΊΤη6 ἰ6 ΒοΠΟ]Ἰαϑῖθ Β, {πὸ 465 ΘΧθιηΡ 8 1Γ 65 ΔΠΠῸ- 

τόθ οὐ ἀθ5 σα ῃθυ5 ἀθ οἰαβ86. 1,65 ᾿ἰγγο5 465 ΑἸθχϑ ΠΡ 5 [πὰ] δοηΐ 

᾿ΠΟΟΏΠΙ15. ΠΠ Π6 581 Ρᾷ5 τηδπλθ ἃ 4.6}16 ἐροααθ ἃ νέοι Ατιβίαγ ιθ. 

Π ἔα ἀ᾿ Ατιβίασσαθ ἀπ ἀ65 οοἸ ]αθοτγαΐθανβ ἀθ Ῥιβιδίγσαϊθ ἀΔΠ5 

"σαντα 46 ἰὰ ργδηηὸγα τόσθηβιοῃ 465 ροῦπη85 Ποιμόγι πι65. (᾽ δβϑῖ 

ΡᾶΡ 66 τηθΡ ΘΗ ]θιχ ΔηΔΟἢ ΓΟ Ιδηθ Ζὰ6 ἀόραϊα Επδβίαι! 6 2, Νοη- 

ΒΘ] θη θηΐ Ἐπιβίδι "6 ἸσΏΟΓΘ [65 ᾿ἰνγῸ5 ἀ᾿Ασ βίδα οἱ 465 ἀρ βίαγ- 

ΟΠΙΘ 5, Π1815 1] π᾿ ρᾶ85 τηόπιθ ἰὰ ἰγδ ἀιτ!]οὴ 465 ἀοοίγη65 ἃυἰδίαγ- 

ΘΒΙΘηη65. ΠῚ [1 ἈΥΓῖγ 6 Τα αθίοιθ 46 ἱτοῦνυον ἀδη5 565 ΘΔ ΠΙ615 [65 
551: 65 ΟΡ Π65 Δ᾽ ΑὐἸβίαναθ. 1] 5 αττόϊθ ἀνθὸ βιπρόϊαοιοη ἀδναμπὶ 

065 ὨΙόγοοΙΥΡμ65, θη. ΘΠ ΘΓ 6 16 56η5, δἵ π6 16 γοῦνα ροϊπί. ΠῚ 56 

ἤρυΓΘ, ΡΆΤ ΘΧΘΠΊΡΙ8, 46 1᾿ αϑιέγιβχας (-)ζ.) ὀϊαϊα ἀπ ϑῖσηθ ἀ᾽ αἀπη]- 

ΓΔΊΊΟΙ.. (δεἴ8 ΘΡΓΘια ἃ ΑΙ ἔουῖαῃθ ομθα που; δἵ ὁ ἰὰ τόροϊθ θβποοῸ 

ἀδη5 465 ΠΠΥΓ65 1] ραβϑθηΐ ΡΟῸΪ βανυδηΐβ ̓ ; 1815 6116 Π᾽Θἢ χγϑϑίθ 

1. ὙΝΟΙΓ, νοϊόρονιόποθς, ΚΝ, Ὁ. ΧΥΠῚ; 

10: « Αὐ 116, φυὶ πὶ Ηοιπθρο ΠΙΠ1] ρυθῖου 
« ΡῬυϊοθγαπι ρμροδέαπι ταἰ γα αΐαν, ὈΥΙΒοογι πε 
« 6115 [αἴογιαπα ταΐηιι5. οαγίοϑι8, δὲ ΡΒ οίου- 

« (05 Ροϊυ8 4πᾶπι| ΟΥ̓ 005 ἱπίθυρυοίδβ 
« βθοΐαϊιιβ, ΟἹ ΠΪπῸ 8}0 πὰ Ῥαγίθ πο ἴδπ- 
« ἕδτη φαδηΐα γαϊσο {γαϊζαν, ΙΔ 6 Π| τηϑγϊῇ: 

« Ρ]υνίτηαπι ἀο6ῦ δοίαγο ἀοοίίοσαπι ὅ6Πὸ- 
« Πογιπη, » ῬΘΊΒΟΠΠ6. πὰ ΔΠπ|αῖ5δ ΠΊΐΘΙΧ 
τοηπα 416 ὙΥΟΙΓ 165 πηδυϊῖθ5 οἱ 165 ἀέίαιι (5 
ἀ Ἐπιίατμα, 1 Ἰ’αναῖῦ 1ὰ ἔγ015 [οἷ5. 46 βαϊία, 
Ιὰ Ῥἴυμηο ἃ ἴὰ πιαΐη, ἀδ ἴὰ ργοιηϊονο ρᾶρε ἃ 
[Ιὰ ἀογηϊὸγο. 

2. Ὅτι ἕν μέν τι σῶμα συνεχὲς διόλου 
χαὶ εὐάρμοστον ἣ τῆς Ἰλιάδος ποίησις, 
οἵ δὲ συνθέμενοι ταύτην (χατ᾽ ἐπιταγὴν, 
ὥς φασι, Πεισιστράτου τοῦ τῶν ᾿Αθηναίων 
τυράννου) γραμματικοὶ καὶ διορθωσάμε- 
νοι χατὰ τὸ ἐχείνοις ἀρέσχον, ὧν χορυ- 
φαῖος ὃ Ἀρίσταρχος χαὶ μετ᾽ ἐχεῖνον Ζη- 
νόδοτος.... 

9, Ἄογο2 1 γῦϊο]6 ΑΒΙΒΤΆΒΚΟΌΕ,, ἀλπ5 [ὰ 

Βιοργαρἠῖς σόπόγαϊο, μὰ] οαΐίοπ ἕο! σός 
οεπΐο. ΤΥ δαΐθαν 46 1 ἀνΈϊο 6 πὰ ἀποὰπο ἰἀέρ 
ποῖζθ (65 δίρῃμθϑα οὐἸ 1165, οἵ πὸ οοππαῖξ 

Ροϊηὶ ᾿᾿ “π"δοά(οΐμηι ἄς Ν οηΐδ6, 



ψ ΙΝῚἈΟΌΟΔΘΤΙΟΝ ἃ ΠΤ ΊΠΙΑΕ. 

Ρἃ5 ΠΊΟΙΏΒ ἘΠῸ ΘΓΓΘΌΓ. ΑΤΙΒΙΆΓ ΖΘ οἵ [68 ΔΡΙβίἈ ΓΟ Θἢ5 δοηϊ ἱγὸδ- 

Βουνθηΐ οἷἱόβ ἀδη5 Ευιβία᾽ Πη6, ΤηΔ15 ῬΓΘΘΩῸ16 ΠΔΠη815 50115 [ΘῈ] ΠΟΙΏ. 

[4 ἴογπια]ο ἰὰ ρ] 115 ΟΥΑΙ ΠΔΙΓῈ δϑὲ οἵ παλαιοί, 65 αἀποίοηι5. Οπ6] 4α6- 

[οἱ5 οὴ. 165 ἀθυύυῖηθ 500.5 ἘΠῸ ΘΧΡΓΘΒΘΙ0 ΡΪ15 νΑΡΊΘ ΘΠΟΟΓῸ : τινές, 

ψιεοίψιοα - τισι. ΤΘΧΡΤ  βδιοη ἀθετεῖται ἸΠ6ΠἸ4116 ἃ ΘΟᾺΡ 5. αἢ Ἰπρ6- 

πηθηΐ αἰ ΑΓΙδΒίΆΓ ΖΘ, οἷ του ἅ11 ΤΟΪΠΒ. ὉΠ ΘΠΊΡΓΙΗΐ ἃτχ ὁ ἦρι 

α᾿ Ατιβιομῃίοιιβ. (65 οἰϊα 05 ΘΟ Ὠβεταθηΐ ἰὰ ραγΕ16 ἰὰ Ρ] 15 501146 οἱ ]ἃ 

ΡΙὰ5 ᾿πτόγθοβαηῖθ ἀπ Θομηπηθηΐαῖγθ. Ναἰβ ὁ π᾿ ϑδὲ φιθ ἃ Ἤ]6Γ Ζὰ Ὸἢ 

Θἢ Ρϑαΐ Δρργόοιθ ἰὰ να]θυγ. Ἐπβίαι μα ̓ α]-τηόπηθ Ἰρηογαῖς [Ἴπη- 

Ρογίδποθ Ῥαυ θυ γα ἀ6 665 ποίθϑβ. 81 ΠΟῸ8 π᾿ ΔΥΙΟΠ8 ρᾶ5 Αρο!ῇο- 

ὨΪῈ5 οἱ 165 {δῖ 6 ΟὙΔΠΙΠΊΔΙΓΙΘΏΒ, ΠΟΙ15 ΠὟ ὙΘΓΓΙΟΏΒ ΠΟΙ15- ΠΙΘΙΏ65, 

οομητηα Εἰ βίαῖῃθ, 46 (65 508 01165 πὶ ρ6ὰ ρ] 15 ν᾽ 1}}65 46 165 

ΔΌΪΓΘ5. 

ΠῚ γ ἃ ἀπ ͵ῖντο 4ὰ Εἰ αιβίαϊηα οἷα 46 ἴθ πηρ5 δὴ ἴθ 105, τη815 ἀοῃηΐ ἢ] 

Π6 ἀομῃῃηθ ρᾶ8 ἰδ {1 ͵ : ο᾽δϑδῦ οδὶαὶ ἀ᾽Αρίοη εἵἱ ΗἨέγοάογθ. Οἢ ἃ οὔτ 

ϑόπέγαϊοπηθηϊ 416 665 ἀΘῸΧ ΠΟΙῚ5 α᾽Δυαΐθιγ5 Ταργόβθηϊδιθπὶ 4685 

ΘΟΠΙΠηΘηϊαῖθΓ5. ΔΙΟΧΘ Πα ΤΠ5 : Τα ΑΡΙομ ὀϊαιν 16 διπθὰχ δάνογ- 

ΒΆΙΓΘ 465 δπ1|5, 16 ΟΥΑΙ ΔΙΓΊΘἢ ναηΐθυχ, ἕα ογηιθαίο αἷμ πιογιαίο, 

ΘΟΠΊΠη6 16 4υλ ῆαι ΤΙΡὸγο; χα Ἠέγοάογα ὀΐαιῦ 4αθΙψθ δαΐγα 

οοτΥρόε ἀς 1 ἔοο]6, ρεϑαϊ-ὀϊτα 16 σταπηπηαϊ θη Ποιηότνϑιθ {α᾽οπ 

ἰτόῦνα οἷτό 1] 6 Ὸγ5 Βοὰ5 16 ἤοπὴ α᾽ Ἠῤϊ:οάοτο. 1] π’βῃ δβῖ στίθη ἀὰ 

τοῦῖ, 1,6 Ἰτντα Δ᾽ Αρίοῃ οἱ Ἠόγοάογε π᾿ όϊαϊι᾽ ψα Ἂπθ σομρι!]ἴοη 

46 βομο]ϊαβῖθ, [ουπηόθ, σοιημηθ 165 ϑολοίϊθα Α, α᾽ ἐχίγαι 5 46 ρ]ὰ- 

ΒΙΘΓ5. ΟὈΥΓΆΡΘΒ, οἱ 4465 Τηδηη85 Ουνσγᾶσεβ 406 165 δολοίϊος Α. 

Αρίοη οἱ Ἡόγοάδογε ἀϊβεπῖ, ἀ8η5 Εἰιδίδιῃθ, 465 οἤοβϑϑ ἰθχίμ}]]6.- 

πηθηΐ ΔΘ ΠΈ4ιι65 ἃ 061165 416 ΠΟᾺΒ [15018 4818 [6] οἷι 16] 465 4υ8- 

ΓΘ ΘΤΆΠΙΠΊΔΙΓΊΘἢ5 ἦι τη ππ5ου 46 θηϊ86 ἡ. Αρίοη οἱ Ἠέγοάογθ 

Π6 50ηΐ Γἴδη ΡᾶΓ ΘυΧ-ΠΙ Π168. [15 26 βοηΐ 4αθί4α6 ομοβ6 χα ὰ {τὸ 

ἀ6 ἰγαηβουιρίθιθ 465 ΑἸθχδπάγηθ. ΑἸηβ5ὶ, τηόπηθ ἄνθο Αρίοῃ οἱ 

Πότγοάδοτο, Ἐυβίαι μα π᾿ οϑὲ ροϊῃΐ ΔΧ ΒΟΌΧΟΘΒ: 1] ΘΟΡΙΘ 465 ΘΟΡΙδ5ἴ65: 

1] πὰ ἰὰ γαηπινιαΐνο αἰοααπαίγίμο χα (6 ἱροϊδιὸπιθ οὰ 4υδίγι πη 6 
. 

ΠΠΔΙΗ. 

4. Ἄογο ἰὰ σοπηραταΐϑοπ [αἰτο μὰν 1.656, « πὶ5 δὲ Ἠργοάοιϊὶ ποιηίπιϊιις ᾿πδουιρίο 
ἀδη5 50ὴη βασιγσις ἃ 1ὰ ἔπ ἀὰ ἄς Αγιείαγ- « Ἐπί !ι5. πϑ5 δῖ. '᾿πΠ ᾿Ι5δάθπὶ [ἀπά 8- 

εἰιὰ οσἐμαϊὶς Ηοπιογιοῖς. Ὗ οἷοὶ 16 σοποϊαβίοα « πηθη115 ᾿πφ ΠΠολΐι5 οὐὰΐ αἰ ι5 οὐάοχ 

ἀπ βαναηΐ ΟΥἸΠἼ4υ6 : « Π16 Πρ 6γγ αὰὸ Αρῖο- α γεποίιδ. » 



ΟἈΔΙΤΙΟΕ ΑἸΕΈΧΑΝΘΌΒΙΝΕ. Τ1π| 

Νοὺβ π᾿ Ἄνοιϑ ρᾶ5 θϑβοῖῃ ἐδ ἀϊγθ 416 [658 μοήέος δοδο ϊθς αἰιν1- 

μαόοβ ἃ Πιάγπιθ η6 βοΐ ροῖϊηξῦ ἰδ δοῃιηπηθηΐαιν 46 Πιάγηηθ 81} 

Ηοιηὸνθ. (δ. οοιημπηθηΐαϊγο ὀΐϊαϊς ἀπ οανταρσα ἰγὸβ-ἀ ὀνοϊορρό, εἰ 

65. μοίϊίος ϑοϊιοίϊος. ϑουΐ ἀπ ΘοΟΥηΠΘηΐαῖγΘ Θχ τ πηθηιθηΐῦ ΘΟΟΓΙ. 

Πιάγπηθ δ8ὲ ποιηπηό ἃ ἰὰ ἰγοϊϑιὸπηθ ῬθυβΌμη6 ἀπ5 165 μοέϊίθς 

ϑολοίϊἑος; οἷν Υ ποιηπιθ πχόπηθ 465 σΡΆΠΙΠΊΔΙΓΙΘῺ5 41 Οἠὐ νόσα ἰοηρ- 

ἴθ ρ5 ἃρτγὸβ ΠΙάγπιθ. Ναιβ οδ8. Ὀγὸν 8. Θχρ! δυο }8 δοηΐ {ἰΓό68, 

6 βσόπέναὶ, 465 ποίββ 46 Πιάυπῃ, οἵ ᾿θχι θ!]θπθηΐ, οὰ αδηΐ δὰ 

56η5. Ε]65 βοΐ σϑιηγ]υ Ὁ] 65 ΡῈΓ ἰθὰν δχαοιτααθ. Αὐι881 [6 

Ρβθι4ο-Πιάγπια τηόγιι6-1-}} α᾽ ἐγ βουνθηΐ οἱτόέ. Θιυιαῃμα οἡ π ἀναῖὶ 

{ὰ Ἐπβίαιῃθ οὐ 1], οὰ ργῖβαϊζ βαγίουϊ Εἰπδίαιῃμθ. ΠΘΡῸΪ5. Τα Ὁ ἢ 

5810 [6 ρϑιι 4} Υ ἃ ἀδπ5 Ἐπδίαιῃθ, [8 ρβϑυάο- Ια πλ6, 481 ρᾶ1]6 

πρῖ δ ρᾷυ]8 ΒΊθῃ, ἃ Τρ Ὶ5 ἔανθαν, οἵ σαγάβ, τηόπηθ ἃ οὐϊό ἀὰχι νταὶ 

Πιάνμηθ οἱ 465 ἴγοὶβ Δα ΓῈ5. ΔΡΙΒΙΑΓΟΠΙΘἢ5, ὉΠ6 ῬΙιοΘ ΠΟΠΟΓΡΆΡ]6΄, 

Οἱ 5᾽ἔϊοππμθ ρϑυϊ- γα 486 1 Ἰπηπιθη86 ὈΙΒ]οι πόα ποπιέγιαθ 

ἰόριόε ἃ 1ὰ ροβιόγιιὁ βὰν [65 οὔ ψαθβ ἈΙοχα πάνίηβ π᾿ αἷς συὸγο 

Ἰαϊβδδό ψι6 ἀ85 ἀέθγιϑβ. Γι ἰ ιβίοισθ, μόϊα5: τη ἴτὸρ Ὀῖδη οοϊηρίθ 

ἀδ οεἴϊθ ταῖπθ. Οὐδηᾷ 1 ροΙ 46 ἱπιρέτια]ς δαΐ ἔθη 1 Ἰἴοο] 6 

ἀ’Αἰμὸπεβ, ἀθγηϊόγα δὲ Ἰόριτπιθ μόν Πὸγα ἀθ 1 ἔοο]ο ἀ᾽ ΑἸοχαπάσίο, 

165 ἐϊι 65 ᾿τέγαιγοβ ἀιθραραγοηῖ. Π] ἢ Ὗ δαϊ ρ] 15 486 ο6 416 ποι3 

ΠΟΙΏΙΏΟΠΒ 1᾿ΘΗΒΘΙΡ ΘΙ ΘΗΐ ὈΓΠΠΊΔΙΓΘ. 1,65 Πν γα 5 465 φΤΔΙΩΠΊΔΙΓΊΘΏΒ, 

ἀθνθηυβ ᾿πῈ}11|65, ἀἸθραγαταπῦ ἃ Θὰ ἰοῸ, [2,65 ΡΓΟΐΒΒΘΌ 8, ἃ 

ΑἸΘχάμάγιο, ἃ Αἰμὸπμοβ, ἀναϊθηὶ ἔδις 465 δχίγαιῖ5 46 οδϑ ΠΠΥΓΘ5 

ἃ ᾿᾿᾽πδᾶσο 46 ἰθιγβ ἐϊὸνεβ. (ὑδβ5 δβχίγαιῖ5. βυ ηβαιθηῦ ἰδγρθιηθηῖῦ 

ἃ ἰὰ 5Βοίθποα Ὧ65 Βυζδῃηΐπβ. ϑΔΟΠΟΠ5 οτέ ρουτίδηΐ αὺχ Βγ- 

2 ΠΓΠΠ5 46 Π᾿ΆΥΟΙΡ ρᾶ5 ἀέϊγαϊτ: οἷἱ ἀὀῆραγό τουΐθ5 165 Δ ΠΟΙ ΘΠ 65 
, 

ΟΠ ΟἾΪ165. 

4, 1,68 ροέϊες ϑολοίϊδς 5ὰν 176 οὐαὶ τηθ5. (6 βοηῖ 165 Α1465 ψυὶ ομΐὲ πηῖϑ 16 ΟΠ 
ἐτό ρυθ] 1665 ροὺν ἴὰ ργεπιὸγα ἴοἱβ ἐπ 1Ὁ17, ἀδ Ὠϊάγπιθ, αἰ Ἀθογὰ ἃιχ 5 ἢ ]165 9 1 - 
ἃ Βοιηθ, μὰ 1,615. Ε]1]65 ἐϊαϊθπὶ ἃποῦγ- ἀἐγοθόο, μυῖ5 ἃ 66|165 468 ἀθιιχ ροδπιδϑβ. 



(ΑΗΑΡΙΤΆΞ ΠΙ. 

ΤΕΧΤΕΒ ΜΑΝΌΒΟΒΙΤΘ ΕΤ ΤΕΧΤΕΒ ΙΜΡΕΙΜ 5. 

ῬΑΡΥΓΙΙ5 ΠΟΠηἐΓΙ 165. --α 16 αργγιδ π 8, --- ΕΧΔΙΏΘη 46 50η ἰθχίθ. 
--1.65 βαργγιμξ εἰδ βαΐξίδείοτ, ---- 16 Ῥαργγιιδ εἷδ βαπῖδε. --- ἴ,6 Ῥα- 

}μγ)ήμς δ Παγγίὶδ, ---ο Τ  ᾿ἰααίο ρείπίε. ---- 1.6 Ῥαϊωγροοοίθ σγγίαφιο, -το- 
ΤΠ ϑοΡΙΡΈΟη ἀὰὰ ΠΑ ΠΙ5ΟΥ 1, --- ΕΧΑΙΊΘη ἀπ ἰοχίθ ουθο, -- 1,65 πηΔΠι- 
5015. ΠΟΠΙΡΙοἰ5. ἀ6 1 Πίαεία, ---- ἘΔ οπ5, -το 14 ΕἸΟΓ ΠΕΠ6, -- 1,65 
ΑἸάΙπ65. --- 1ἃ ῬΓΘΠ]γΘ ΑΥΡΘΗΠΠΘ, ἰὼ ΒΟΙΏΔΙΠ6, εἴο. --- Ηδπηεὶ 
ἘΞΈΏΘΠΠΘ. ἰοπαάδ ἰὰ νυ]ραίθ. --- Βοῃγένέ!!μιϑ. ---- ΒΔΓΠ65, ---- ϑδπιι6] 
ΟἸαγΚα. --- ΕΥΠΘ51), -- (ΟΠ 5510 ἀδυηϊὸγα ἀ6 ᾿᾿᾽ἈΠοΙΘππΠ6 ΟΥΠΠ486. 

[6 ΡΙ8 ποθ 465 ΠΙΔΠΒΟΙΙΪ5 ΘΟΠΊΡ]Θῖ5 ἀθ 1᾿ ]ἐλακίο εϑὶ οθὶαὶ 

ἀοηΐ ὙΠ]οΙβοι ἃ Ρα]16, ἐπ 1788, ἰῈ τοχίθ οἵ 165 β0ῇο 165. (8 

ΠΙᾺ ΠΈΒΟΙῚΣ ὨἾ Θϑὺ 86 ἀὰ αἰχΙὸπη6 516 186. Ναιβ οῃ ἃ 465 [γαρῃηθηΐβ 

5562 ΘΟΠΒΙΔόΓΆΡ]65 46 Π]ΔΠΙΒΟΥΙ15 Δ ηΓόΓΙ θα 5. Ὧ6. ΟἷΠα ΝΣ ΔΠ8, 

ἀ6 τη1}}16 Δῃ5 πηδπηθ. 1,6 βαίἠηιρδοοίθ ὁγγίαφψιιθ δὶ ἀὰὰ οἰ αϊὸμπη6 

διὸ 16. 1,65 τεϑίεβ ἀ6 1᾽7ἐἱαείο ρϑίγίθ βοτῖ ἀθ ἰὰ πηόπιθ ἐροσιθ. 1,65 

ῬΆΡΥΤΙΙΒ Ποπιόγ {168 ἀαϊθηϊ ἅτ ΤΩΟΪΠ5 6 16 Π105 ἀ65 ῬΥΘΠΙΘΥΒ 

(ὐβαγβ. ΠῚ γ δὴ ἃ 4868 [ὋΠπ ΟΓΟΙΐ ΘΟΠ ΘΠΙρΡΟΓΆΪΏ5 α᾽ ΑΓΙβίαγααο, οἱ 

ΡΓΘΒ4α6 46 Δέποαοίθ. 

Τι6 ΝΙδόο ἀὰ Τιοανγα ροβϑὸάθ ἴγοὶβ ράρυτιι5 οὐ οἢ [1 (65 γ6Γ5 εἰ6 

Η᾿7Παείθ. 1,6 ῬΙὰ8 ὁοπηα δϑὺ 6610] αι ΟΠ ΠΟΙΏΠΊΔΙ Δα ΓΘ [ΟΙ5. δα 715 

«ἴο Ὠγονοίἱ. ΤΊ ἃ ὀιτέ ϑρῃα]ό ὁ5. 1838 μὰν 1 ιδἴτοηπθ. δ᾽] νοβῖρο ἃ 

ἀοπῃό δὴ 1840, ἀδηβ ’ὰ βαϊέοφγαρλίο τιχυϊνογ οἰ 6, 16 γαο-δἱηιὶίο 

46 1ὰ ραγίία 1ὰ τηοϊη5 πιαμ]έθ 46 θὲ ΔΠΠ(6 τηοηαμηθπί ἦ6 ἰὰ 

ΟΠ σΤΆΡΗΙ6 συθοααθ. Β] βίθιιυ5 ῬῃΠΟΙορι65 θη οἠΐ ἔα!! 465 ποι1-- 

665 ΟΥ̓ Δα 68΄. ΠΠ οϑὺ ῬΡαὈΠό ἐμ θα ίθηι5ο ἀδῃ5 65 ἤαργγιδ οΡθοα, 

4, ογοΖ 1860}» 1.ἃ ἈοΟΠ6, ἐΐδς Ἠοριογῖ- 2. 1ε5 βαργνιι σγθος ἐν Μηιιδόθ ἐμ 

“οἶα Τοαίλνικ ἴθι Αἰέονέλισι., θν. 448- 

450. 1160}» 1 Ἰλοοἢ 6 δϑὲ ἂπ ργοίθβϑθασ ἀπ 

ΘΥΠμαθ6. ἀραἀόμηίαιθ ἀθ Ὑίθπηθ,, 4υὶ ἃ 

Ῥα "6, ἀδη5 ο05 ἀθυπιὸγθ5 ἃπμόθ5, ἀ Ἰπιρον- 

ταΐβ ΟΙΥΤΆΡΘ5. 511 [6 ἴοχίθ ἐ Ἠοιηὸνθ, (- 

αὶ ἀπ 6} ΠΟῚ5 ΤΘηΥΟΥΟΠ5 οϑὲ 46 4866: 

ΠΣ ΠΕΙΣΡΑ Τ ΘΙ ΡΖὶρ;, 

Πομνγὸ δὲ δ ἰα Βιδίϊοιμέψιιο Τηιμόρἰαϊο, 
Ρεδίϊοαείοι, ρυ ραν όθ ραν 1, έγοπηε, δα όοιιθθ 

ραν ΜΜ. τῆ΄. Βριωιθὶ ἐδ Ῥροϑῖθ δὲ α΄. Ερ- 
96», Τπηρυὶπηθυῖθ Τπηρόγια]6, 1866. ἱπ-ά49, 
Τὰ “ΟΠ Θοοι 465. Μαο-- ἱηιθ [ουτὴθ τ νο- 

Ἰυμηθ 1η-[Ὁ]10 6. μαποιιθθ, 165 βαωργνιις 

ΦΓΘ05 508 {1 ἀδαχιδηηθ ράσγίϊθ ἀπ το. ΧΥΤΤΙ 



ΤΕΧΤΕΞ ΜΑΝΌΒΘΟΒΙΤΟ ΕΤ ΤΕΧΤΕΒ ἹΜΡΕΆΙΜΙ͂Θ. αν 

ἄγθο ἀπ ΘΟΠΙΘηϊαῖρο μὰν Ν. Βγαποὶ 46 Ῥυθϑίθ. Ομ ἰ6 πΟμλ6 

αὐ]ουνα μα, ἀ᾽ ἀρτὸθβ ἰἴὰ οἰαβϑποαϊίοη. αἀορίόθ βὰν Τιθιροηηο, 

ἤαργριϑ τ ὃ. , 

1, Ῥαργγιι πὸ 8. οϑὲ ἀπι ῬγΘΠΊΪΘΙ 5160 16 ἀναηΐ }. Ο., οὰ τοῦ ἂὰ 

πο Π5 ἀπ ῬΥΘΙΉΪΟΙ δἰθοῖθ ἀ6 ποῖσ ὁγθ. ΝΙ. Βγιμποὶ 46 Ῥγοβὶθ ΠῚ 

4} ρυονίθπὶ 46 Ἰὰ οο]]θοιίομ 84], τηδ]8. αα ὍΠ ἸΡΏΟΓΡΟ 6 486] 

οπάνοϊ! ἄς ᾿᾿σγρίο ἢ] ἃ ὀϊό ἐγοιινό. Ο᾽δϑῖ ἄοπο ρᾶγ δυῦθαν αι ἢ 

[ὰ} ἀναὶϊῦ ἀοπηό 16 ποῖ 46 βαργγ εἶδ Π)γονοίὶ, οὐ «α᾽οπ αἸδ5α1 

41] ἀναΐν ὀϊτό ττουνό ἀδπ5 [116 4 Ε]όρμαπεῖηθ". ΟἾδδῖ βὰγ δυγθιν 

Διι551 4 Ὅη. ἀἰδα1 4α᾽}} οομτθπὶ 165 17ὅ ῬΥΘΉΙΟΥ5. γ 615 ἀπ οἤδηὶ 

ΧΙΠ. Α ρεοῖπο οοῃεθηῦ-} ὑπ ΟἸμααδηΐδιηθ 46 υϑὺβ ; 260-47, 

107-111, 149-178 ; ραγίοηβ. ϑχαοίθιηθηΐ : 1Π6 οἸΠπδηἴδ]η6 468 

ἀόθυῖθ ἀθ νϑυβ. Ῥὰβ ὑπ 56] γοὺ5 μ᾽ ϑδὲ δηΐου. ΠΥ θη ἃ 61| δοηΐ 

γόδυ!5 ἃ ἀθχ τηοΐβ, ἃ ἀπῇ τηοΐ; ἃ ἰὰ πηοῖό ἀ ἀπ τηοΐ. 

6 τοχίθ ἀὰ βαργγιι πὸ 8 ἀπογο ἀθ ποίγε νυ]ραΐθ ρὰν ἀδὰχ 

γα Δ Πἴ65 τηδυιγ 565 : Δαναοῖσι (γ6 15 149); ἀμφιμαχηταί (γογ5 150), 

Ρουν Τρώεσσι, ἀγχιμαχηταί, ΠΠ Θῃ Αἰ ΓΘ ἀι1551 ρᾶν {αθία65 [απτο5 

ΘΊΟΒΒιὸΓ65 : ἄνιχοι (γ6 Γ5 41), ὑποσπίδια (γ615 1568), ἄφαρτε (γ6γ5 160). 

Π ἃ ἐϊέ οορ!ό 51 4αοϊ φαΐ πο ἄ65 χοιναί, ο᾽ο51-ἂ- ἀἴτο 465 ὁ ΟῚ 5 

οουγαηΐθ5, οὰ Π᾽ῸΠ π᾿ αγαῖί ἔθη ΔΘ ΟΟΙηρία ἀ465 ΘΟΥΡΘΟΙΟΠ5 46 

ΓΈ οο16. (8 π᾿ εδὲ πὶ 16 τοχίθ. 4 Αὐϊβίορμαπθ ἄς Βγζαποα πὶ 16 

τοχίθ ἀ᾽ Ασιβίαταιιθ, (δ π᾿ βϑὲ ρὰ5 ἀαναῃΐαρε οθϊὰϊ 46 Ζέποἀοίο. 

Δέποάοϊεα ἐογιναιῖ, ἃὰι γε5 171, ὃς νάε, εἴ 1 ΠΙΖπ6 τηοῦ 481 τϑϑίθ 

ἀ6 66 υϑῖβ, ἀδη5]6 βαργγιδ πη 8, δὲ ΝΑΙΕ, (ὁ φαὶ ἔτ ΠἸπροτ- 

ἴδηο8 ΡῃΠΟΙΟΡΊΖαΘ 46 66 πη ΠΟΥ, ο᾽δδῦ 4} ἰἐμηοῖσπα ἀ᾽πη ἐϊαϊ᾿ 

ἀὰ ἰοχίθ δ 1᾽ 7[ἱαθ αὐιόσιθαν αὐιχ ἱγαναὰχ 465 Αἰθχαπάχιηϑ. 

1,6 5010 6 481 ἃ οα]]ΠΡΤΑΡΙΙ6 165. ὁμοῖα! θα ἀπ Ῥαργηῖ τ 8. π᾿ ἃ- 

γα] ἀποιη ῬΓΙΠΟΙ͂Ρα 4 ΟΥ̓ Πορτάρῃθ. 1] ὀοῦιῖ ΠΟΣΙΔΑΩΝ (γοι5 43), 

ἈρΡΓὸΝ. ἀΥΟΙΤ' ἐογῦ ἢ ρθὰ Ρ]5 Παυΐ (νοῦβ 84) ΠΟΣΕΊΔΑΩΝ, 1] τηϑὶ 

ΟἿ Π6 πηθῦ Ρᾶ5 [65 Ἔβρυῖ5, [65 ἀροθηΐβ οἱ 165 ἀροβίχσορὶιοβ. ΠΠ᾿ π6 

4685 δοίίοος δὲ ὀαΐξγαϊίς εἶθς χιαιιϑορίς δχιϑδίαϊξ ἃ ραγῦ, παναιδ ροϊηΐ 46 βάρ τι 

ἀς Ἰ᾿ Αραάόπιϊθ 465 ᾿πβου]ρῇοηβ. δὲ "61}165- ουθοβϑ. 
Ἰοιίγοϑ. 2. Τὰ Ἰδοῖισο ΑΝΙΧΟΙ πεδῦ ροΐῃξ ὁον- 

1, μὰ οοἸ]θοίίοπ 8418 οἵ 1ἴὰ φο]]θοῖίϊοθ. ἰἕαϊπο, ΝΙαϊθ 4ιὰπα οα ᾿ἰταϊ ΑΥΙΧΟΙ, 66 

Ἡρουϑίει βοηξ οπήτιθ5 Θῃ 56 Π}}}]6 αὐ Τα γ ; ΒΘΡΆΪ τοι Οἵι "5. πη [)Ὑ] ) Υ 5116. οἱ πη6 [χπτθ 
πηι ]5. ἰὼ οοἸ]θοιίοη. Ὠγονϑίτ, «ααπ οἸ16 46. φιδημτό, 



ΚΥΙ ΙΝΤΒΟΡΌΟΘΤΙΟΝ Αα ΤΙ ἾΤΙΑΘΌΕ. 

Ροποῖπο ροϊηιϊ΄. 1,65. ἔαιιϊοθ 418 ποῖ ἄνοπθ το θυόθα ργουγνθηΐ 

41] π6 8 1η4υϊόϊαϊ! ρὰ5 τηόιηθ 6 οοπιργθπάγθ, ΠΠ εὟ ἃ 4ππὸ 

5616 ἔο!5 1᾿δββρυὶῦ ἄγθὸ 1 ̓δοοθηὶ : οὔτι (νϑὺβ 101). Του 165 θβϑρυῖβ 

80η1 ΘΧδοῖβ ; ΠγΔ15. Ῥ] α5ΙΘΊΓ5 ΔΟΟΘηΪ5 5οηὉ πη8] ρ]αοέβ. Οἡ νοῖϊ ἠδέ, 

δέ (νϑυβ 39), ὄογιν Ὧδε. Οἡ νοῖϊ αὐτοῖο (νογ5 159) ἢ αι} ]6 ἀ6 ἄθυχ 

ΟἹΡΟΟΠΗ͂ΘΧΘΒ. : αὕτοῖο. ΟΠ νοὶῦ ἅιι5581 παρά οἱ αὐτάρ οΠδηρόθ 6ῃ 

πὰρα, Θῃ αὗὑταρ. ΝίαΙϊ5. ὁ601 π6 ἀοΙῖ ροϊηΐ ὀΐγθ οοηϑι ἐγέ Θομηη 8 

ἴδαϊθ. 1,65 ΑἸθχδ ὉΠ5 τηθιταιθηΐϊ ῬΥΙ ΠΗ Πνθιηθηΐ 16 οΤαν6 511 [65 

ΒΥ} 065 ΖᾺ1 π᾿ ἀνδιθηΐ ροϊηΐ 1᾿δοοθηΐ το] 486. 1, Οὐ Πορτάρθε τό- 

Βα] ὸγΘ οἵ οομηρ!ὸΐε ἐέϊαϊτ, ἀ᾽ ἀργὸβ ᾿δῸ ρυΊποΙρΘ, πὰρά οἱ αὑτάρἥ. 

[,68 50Υ10 68 ΔΙθχδηἀγ]η5 ὉΠ θηΐ ἃ ΟΠΆΤΡΘΥ Ποία 46 ἄδθιχ ροϊηίβ, 

πγόγηθ Ἰὰ οὐ οΘοἰῖ6 ΟΥ̓ Πορτᾶρ6 οϑῖ 58η5 ργόϊοχίθ. 1,6 βαργγιδ τ 8 

ἄομηθ, γϑβ 171, ἵμόρ (Ἴμόριον). Ἐπ᾿ τϑνάμπομο, ἰὰ ἀϊόγοβα π᾿ βδὲ 

ΡΟΙΠΐ παρέα ἂὰ νοΓ5 10, ἀΔΠ5 Δηϊφούος, (ἰδ 4] τοϑίθ ἀὰ τηοΐ εϑὶ 

δηι, ΘΟΙΏΙΩ6 51 [Ἰοῖὰ ἐΐαι! δα βου, οἱ σα οη ἀὐἀϊ ΡΟ ΠΟΠΟΟΓ Δήφούος. 

17π6 διἴγθ ἔδηΐδιϑια ἀθ ἰὰ τηλῖη ἀπ 5006, οἶδδῖ αἶνον σουσοππό 

ἀθ ἀδθὺχ ροϊηΐβ, Θοπηπια πῃ Ἰοΐὰ [γονιβό, ᾿Ὕρϑβι οι 46 8500 βὰγ- 

θαγΊϑη6 ἀα γ6 15 159 : ὑποσπιδια, 

6 βαργγιιδ πὸ 8 δϑὶ 16 568] ρδρυγιιβ ποιμένι ααθ 401 ἔὰϊ δὰ 

Τίοῦντα ἀκα ἰθιηρ5 46 Τιοἴσοπηθ, Αὐ]ουγα Πα], 1} Υ 6π ἃ ἀἄδθὰχ δι- 

ιτ65. [15 ομΐ ὁϊό ἀρρογ(ἐβ. ἀ ἤργρια, ᾿'.π δὰ 18δδ, 1᾿ααῖτα δὴ 

1856. [15 οπί ὀϊό ἀοπηόβ ἃ ΝΙιβός ρὰγ ΝΙ. Τιο]5 ΒΑ ΙΒΒΙΘΙ, 4] 08 

νἱοθτ-οοηβι]} ἃ ὅ862. ΝΙ. ἀ6 Τιοπρρόσγιον [65 ἃ [αι σομπαῖτγα ἃ πι6- 

ΒΓ 41] 165 ἃ τϑρυβὅ. 8565 ἀθῈΧ ΠΙὀΠΊΟΙΓΘΒ 511 068 ΡΑΡΥΓΕΒ 5011 

Τοργοά 8 Ἰηϊόρτα]θιηθηῦ ἀδη5 ἰὼ ρα] οαῖ!οη ἀ6 ΜΜ. Βγαποὶ 

ἄς Ῥγεϑίε οἱ ἔρον. 

1,65 βαργγι5 εἰ βαίϊ5516)" Ῥυονιθππθηΐ 46 ἶὰ να]]όθ 465 ἰοιη- 

4. ΤΠ μὟ ἃ ἄποῦπὸ βόραγδίοι δπίγθ 165 

τηοῖβ; πιαὶς ἴθ8. ῬΆΡΥΓΙ5. Ροποῖίμπέβ δἰχ- 
τηδιηθ5 Π6 βέραγθηϊ ρμᾷ5 [65 πιοῖβ δῃΐγ 165- 
486}5 11 πὟῪ ἃ ροϊπὶ 46 5ῖρπε ἀδ ροποίιὰ- 

ἴοπ. Οπ ἃ οοπεϊηιό ἀ ἔογν 6. 46 οοῖΐθ ἴάσοιι 

ταῦ 4 Ὅμ ἃ ὁ 6 Ὁποίαϊθθ. δ ΟΥ̓ ΘΖ ἰ6 

Ῥαϊίνιρεοείο “γγίαφιιθ, αὶ 6ϑὲ ἀὰὰ οἰπαυϊὸπιθ 
οἰὸς!ο, ΠῚ βοτὰ “αθϑίίοη. ἀ6 δ6 τηδηιιβογὶΐ 

Ῥ. ΠΧῚ οἵ ϑιιϊνδηΐοβ, ! 
ῷ. Ἄογοῖ 165 Ῥηγοϊόρομιεπες ἀ6 Ἰ]ΟΙβοι, 

Ρ- νι. Οπ ἐγοῦνεγα, ἀδὴ85 165 Ῥγθπιϊδυ 65 

Ῥᾶρο5 4ὁ ποῖγε δρμεπείϊοθ Ἱ, 16 υόϑβιιπηέ ἀθ5 

ΟὈϑουναῦϊομβ 46 Ὗ ΠΙΟΙβοη 511 ᾿᾿ΟΥ ΠΟ συ ΡΒ6 

ΔΙΘΧΠαγῖη6. 
8. ογοζ 16 δβιεοφεϊι ἀγοἠὀοϊοσίψιιθ ἐδ 

᾿ εοηώίηι ἡραποαῖὶς, 7016 ὲ 185 δὲ πηδὶ 

186. Τὰ λαβοῦ ρίοη. οδῦ Ρ]ι5. ᾿πἰόγοβ- 

βαπίθ ἀἄδλη5 ἰ6ὸ δβεζοεϊα ἀνοϊόοϊορίφψιιο πὲ 

ἀδη8 ἰθς5 βαργυις Θ,Θ05., Ῥάγοο 4 ὍΠ. 5 
δϑὺ δϑϑυνὶ αἰ Ὁποῖα ]65 ἃπαϊοριιθθ. ἃ 661165 ἀπ 

τοχίθ ὀογὶτ, εἴ ποι αἰ ὉποΟΙΆ]65 ΟΡ ἀἸπαῖγ65. 
Τ θοῦ Τὰ ἌΘοΠ6, 40] δδὲ μουγεδηΐ δὶ ΘῸπι- 

Ρ]δῖ, πα πηιθητίοππθ μοϊηὶ 165 βαρμγριις εἰθ 

βαΐϊς δῖον, 



ΤΕΧΤΕΡ ΜΑΝΌΞΘΟΚΒΙΤΘ ΕἸ ΤΕΧΤΕΞ ἹΜΡΆΙΜΕΦ. {νι 

θδαιχ ἃ Τ)ὸ] 65. [6 Ῥ.ΘΠΊΙΘΙ 56 ΘΟΠΊΡΟΒΘ 46 {ΓῸ]5 Δ π θΘατχ εἴη 

πη πϑου 1 ἀπ οπαπὶ ΧΎΠΠ 4 Παίς : 475-499, δ18-58ὅ, δ44- 

501; 5οιχαηῖθ οἵ τὰ ἰγαριηθηῖβ 6 γοῦβ. ΠΠ πὟῪ ἃ ρᾶ8 πῇ 86] 

ΥΘΙΒ ΘΟΠΙΡΙΘΙ; ΠΊΔῚ5 1 Υ 6 ἃ ὈΟη ΠΟΙΡΓΟ ἃ 4] 1] ἸηΔη 606 

Ρδὰ 468 οἴιοβα : ἰθὺ ἔῃ, ἄδπϑ 16 ἀθυχίοπιθ απ θθαι ; ̓ ΘῸΣ ΘΟ η1- 

τη ποοπηθηΐ, ἀδη5 16 ἱγοϊϑιὸπηθ, [8 ῬΓΘΠΊΘΡ ἰμηθοαπ π᾿ ΟἿΓΘ 

4π6 ἀ65 ἤπβ 46 νϑὺϑ 46 ἐβθιχ πηοΐβ ἃὰ ρ[..5, 4! {6015 ἃ ρθη 6 

αἀ᾽ ἀπο 501}14]ν6. (ἐδ ρᾷρυσιιβ δϑί 1581 ἀπΠΟΙθη 416 ἰ6 βαργγι πὸ ὃ; 

ὯΠ ΡΘὰ Ρ᾽5. ἈΠΟΙΘ ἢ πηόπηθ, β6οη ΝΙ. 48 Τιοπρρόσγιθγ. 1] π᾿ ΟΠτο 

ΔΘ Π6. ἰθοοὺῃ ΠΟΌΓΥΘΙ]6 : ο᾽δδὺ ἰὸ τοχίθ 465 χοιναί. Ῥ] αβίθαγβ 16- 

φ0η5 αἰ όγοηϊ ἀ6 061}165 α᾽ Αγ βία 6 : Δ1Π81 (ε)στεφανωται (γ6Γ8 

485), θαῦμ᾽ ετετυχτο (γε15 ὅ49), εἰστηχει (γ8 8 ὅ57), πολλ᾽ επαλυν(ον) 

(νουβ ὅ60). Οἡ Υ νοιῖἱ βασιλήϊον (γεγ5. 00), [ἃ Ιδφοῃ ἀι μηδ ππιβουὶῖ 

ἀε ὕἴϑηϊβθ. ΠῚ Κ᾿ ἃ 465 ἴαιιϊτοβ. ἀ Ἰοϊδοιβπιθ. 1,65 ἃοοθηΐβ 80ηΐ 8556) 

ΓΆΓΘΒ, ΠΙΔΙ5 ὈΙΘῚ ρΪαοόβ. ΠῚ ῊῪ ἃ 4ιο 465 ροϊηΐβ ἃ ἰὰ ἤη 465 

ΡὨγα565, ΖΘ] 4165 ἈΡΟΒΙΓΟΡ 65 ῬΟῸΓ [65 νου} }165 Βα ρργιπηέθβ. ΘΟ 

ΟἤΘγΟμΘ Θἢ σϑὶη ἰγᾶθ6 α᾽ ββρυιβ. ΕἸ 5ΟΠη 16 ρουγίδηϊ, οοἰΐθ οο- 

ΡῈ ἀ ομπιὸτε ὀΐαϊτ ρ] 15 βοιρμόθ 4ὰ6 ἰ6 βαργγι πη ὃ. 

ΝΜ. 66 ΤιοπρΡέσγιον ρβῆ88 4868 16 ἴθχίβ ἃ ἐϊό οοριό 50: 1 "0 

αἀ᾽ Ατιβίορμαπθ ἀβ Βυζαηθθ. (δ. π᾿ βδὲ φααηα Ὠυροϊπὸβθ. ΠῚ οϑὲ 

πηόπηθ ργοΡΆ 0} ]6 46 ἰὰ ἀοοίτηθ ἀ᾽ ΑΥΡΙβίδται 50} 1 ἀαρηθὩϊ ἐϊα!ι 

ἀέ]ὰ 1ὰ ἀοοίγίπα ἀ᾽Α γιϑίοριδμθ 486 Βυζᾶποθ, οἱ Ζυ᾽ Αὐβέορ Δ ῃ 6 

αὐαϊῦ ἐστι θαῦμα τέτυχτο, ἑστήχει, πολλὰ πάλυνον. 

7,6 ἀδαχιὸταθ βαργγι5 εἷο βαἰϊδδίθν εϑὶ Ῥϑὰ οοπϑιαόγα 6. (δ 

50ηΐ 165 ἀέθ115 46 ἰὰ ργϑπηὸγο οοϊοππα ἀ᾽Ἰπ πη βου ἃ βἰχιουηθ 

οἰδηῖ ἀς |᾿7Πἰααία : νϑυβ 1-99. Πϑὰχ [οἴῖτοϑ ἀπ {πὸ ϑοπῖ ΘΠΘΟΓΟ 

ΥἸΒΙΌ]65. : ΟΣ, [1562 ΙΛΙΑΆΔΟΣ Ζ. ΠΠ ΗὟ ἃ ρᾶβ τπηόπια ἃ τηοϊό 46 

ομδοὰη 465 ἰγοηϊθ- πθαΐ νοῦ5. [.8 ἰθχίθ Π᾽ἃ ΠῚ Δοοθηΐβ Ὠ ΘϑρυΙί85; 

Πη815 ΟἹ Υ̓ ἀϊβίησαρ 465 ρΡΟΙηΐ5 οἵ 465 Δροβίσορ[ιθβ. [)6 501106 46 

66 ῬΆΡΥΓΙΒ ἐταϊξ Ρ] 5 πόρ! σοὶ Θηοοσ 486 16 οαΠ]Πρτάρμα ἀπ Ρβα- 

ΡΎΓμ5 πὸ ὃ. Ἵ1] ἐογὶῦ ΕΥ̓ΡΥΠΥΛΛΟΣ (γϑῖ5 38) ροὺγ Εὐρύπυλος, 

ΒΛΑΦΘΕΝΤΑΕ (γογ5 99) ΡΟ βλαφθέντε. 

Μ. ἀθ ΤΠιοηρΡόγιο ΤΘρᾶσ6 66 ῬΡΆΡΥΓΙΒ. ΘΟΠΊΤΩ6 ἃ ὀΓΙΘῈΙ πη Ώ16 

δὰ Π]ΔΠπΒΟΥΣ ἄπ ομαπὶ ΧΎΤΠῚ. ΠΠ ἀοηπα ρουγ γαϊβοη [ἰὰ [ὉΓΠΊ6 

ἄἀδς α οἱ ᾿ἰ ἌΡ δθθηοο ἐἄδ τοι 5196 ἀ ἀοσϑθηϊπδίοη. Οἶδθοὲ Ατιϑῖο- 



ΕΥΠῚ ἹΝΤΒΟΌΠΟΤΙΟΝ Αα ΠΊΠΙΑΌΕ. 

Ρ απο 46 Βυζᾶποθ 4] ἃ ᾿ηνθηιό 165 δοοθηΐβ. Π] δὲ ἀπ Π 0116 ρουν- 

ταηΐ αἰ Δἀπηθιγο 416 Ποῖι5 ἈΥΟῊΒ ἰὰ τὰ ἰοχίθ ἀπ ἰγοϊβι ὁ π)6 βἰδοὶο 

ἀγαηΐ ΠΟΐΡΟ ὃν. [ἃ ργυόβοποο ἐπὶ {ΠῚ ῚῸ ἸΛΙΆΔΟΣ Ζ Ῥγοῦνο ἐπι ΤΟ] Π5 

{π6 ο6 ἴοχίθ π᾽ θβδί ρᾶ5 δπιόγιθιν ἃ Ζέποάοίο, ἰὰ ἀἸνΊβιοι θὴ νἱηρ- 

Ταδίγο ΟΠ απἴβ ὀϊαπΐ ᾿ποοηππ6 ἀναηΐ όποδοίο. Ῥοατ- το τό πη6 

Ρτοῦνθ-ῦ-6}16 ἀπ ἔροσιο Ρ᾽α5 γόοθηϊθ ΘΏΘΟσΘ, Ριίβαιιθ ο᾽βϑὲ 

Αὐι βίαν σα 411 Ρᾶᾷ55886. σόπόγα! ϑπιθηῦ ΡΟ ἈΥΟΙΡ ἰ6 ῬΥΘΠΊΪΘΙ [ΑΙ 

ὀρ ἀἸνΊ 50. οἵ ποπηπιό [65 Ομ η5. Ρ ΔΓ [65 ἰο[ἴΓ65 46 [᾿δρῃαθοιῖ. 

Οὐοὶ 4}}} Θἢ 501, ἰ6 Ἰοχίθ ἀπ ρᾶρυτιιβ, Θοπίθ ρου] Οἵ ΠΟῚ 46 

Ζόμποάδοϊο, π᾿ 6ϑὲ ρᾶ5 ἰδ ἰθχῖθ 46 Ζόποάοϊο : ο᾽θδ. θῆθουθ ἰὰ νι]- 

ϑαΐθ ἃΠΉ4ι6. Ζόποάοϊθ, ἃ νεῖ5 84, ἐογιναῖ ὃς ναῖε, οὰ ροαῖ- 

ὀΐ 6, οουηη6 [65 ϑολοίΐος ’Ὲ ἀοπηθηΐῦ Δ1Π|6 08, ὃς νάε᾿. ΟΥ, γοϊοὶ, 

ἈΠ ὙΟΥ8 34, 06 416 Τηοηἴγ6 16 ΡΑΡΥΓΙΒ : ...ΔΈΣΑ,ΝΤΟΣ. ΠῚ οβὲ 

ὀνιάθηΐ 4π6 16 νϑὺϑ ΘΟΠΙΠΊΘΠΟαΙ ΡᾺΡ ναῖε δὲ Σατνιόεντος. ΝΙ. ἀθ 

ΤιΟΠΡ̓ῬῬΈΓΙΟΥ ἃ πόρ]σέ 46 5Ιρῃαϊον ο6. ἴαϊτ, 41 ἀομπογαῖ Ρ] 5 46 

[ΟΤΟΘ ΘΠΘΟΓΘ ἃ 565 Τό! ἢ 5 501 1᾿ποϊθηποίέ 46 ποῖγα γυϊρσαίθ. 

165. ῬΆρυγαβ ἀὀπμηοπίγοηϊ 4} Υ ἅναϊῖ, ἀνὰπὲ Ζόποάοϊο, πῇ ᾿ 

τοχίθ ὀϊα}}}1. Ζόποάοϊε ἀναϊῦ οἀϊέ οβ ἰθχίθ. Ατιβίορμαηθ ἀθ Βγ- 

ΖΆΠΟΘ οἵ Αὐιβίαγααθ ομΐ ὀΐό ππι]αθηηθηῖ 465 Γοβίδυγαίθυ5 οἵ (65 

ὀρυχαίθαγνβ. Τοῦΐ οα ψαθ ΝΥ ΟἹ Ιθὰγ ρῥγόϊε δϑὲ πῇ τόν. Νοῖγα νὰ]- 

ϑαΐθ δϑὲ ἰὰ ἀιογιοβα αἀ᾽ ΑΥ βία 6, Π]Δ15 τιη6 ἀἸοΡΠο86. 4] ἃ 

Ραβϑό ρὰγ ἰὰ ϑβοίθποβ ἀεβ ΑἸθχ πάσ]η5, ΡᾺΓ ἰὰ ργέβοιηρ! θη (65 

Βυζαηῖη8, ρὰΡ 1 ἸΘΏΟΓΤΆΠΟΘ 465 ΘΟρἰδ[65. 

ΠΠ γ ἃ, μοΙ5 46 Εἅποθ, ἀθὰχ ρρΡΥΤαΒ 40] ΘΟ θη ποηῦ 465 νΘΥ8 

ἀο ᾿1Π|Ὰἀ6, οοἸαι ἀς Βαηκοβ οἵ οοἰαὶ 46 Ἠδγυγβ. 1,8 Ῥαργν 15. εἶδ 

Ῥαπᾶῖο5 ῥτονϊθηΐ ἀθ 116 ἀ᾽ Ἑ]ὁρβαπιῖπο. ΠῚ ἃ ὀϊό δοποιό θῇ Ἰσγριο 

Ρᾶγ ΟἸονάπηὶ ΕἾ παῖ, 16 σογαρσϑαν ἀοηΐ ΒΔΉΪ.65. ἃ ταροηϊό ἰὰ νὶθ 

οἱ 165 ἀνθηΐαγθβ. (ἰδβϑὲ 16 ΡῬ] 5 φυδπα οἵ [6 θ]ι5 Ῥθαμ 46 ἴοιιβ 165 

ῬΆΡΥΓιι5 ΘΟμΠ15, [6 σοϊατηθ οἱ ΤΟῦΪΘαιῖι δϑύ ῬΡΌΒ486 οοΙηρ θῇ. Τιὰ 

ἔρια} } 6 πλθϑασο ἀθοχ πηὸΐγοϑ οἵ ἀ6.Ὼ1 501 [Γοηΐθ οοητπηδΐγοϑ. (θιῖα 

[οι 1116 6ϑι ἀἸνιϑόθ θη 56126 ΘΟ ομπμ65 46 Ζααγαηΐθ οἵ Ζ.ΘΙ {165 ΠΡ 65 

ΘΟἤδοαηθ. Οἶθϑὲ 16 ομβαπὶ ΧΧΙΝ ἀκ 1 711αεἶο., 5 ἴΓοῖ5. σΟ] ΟΠ 68 

4] τηαηχαθηΐ ἀπ Θοτημηθηοθιηθηῖ. Ομ {1 58Π5 ᾿πἰθυρυρίϊοη, ἀα 

1. οΟΥΘ(Ζ Ρ᾽ιι5 μαπξ, Ὁ. 1,05. ἃ ΡΙΌΡΟΒ ἀὶ ἄτι γοῖθ ΧΙΠ, 471. Μαὶβ ἰοἱ 165 ϑελοίϊος 
ΡῬαργηεβ πὸ 8, ΤΟ βου ΠῸ ἢ 51} 6 γοϑίθ ἀοπηρηΐ ὃς ναῖε. 



ΤΕΧΤΕΩ ΜΑΝΌΘΟΒΙΤΘΟ ΕΤ ΤΕΧΤΕΒ ἹΜΡΕΆΙΜΙ 9, τιχ 

615 127 ἃ ἰὰ Πη΄. [8 ποιγο (65 Ὑθὺ5 δὲ ᾿π χα δὴ Τηᾶτρο ἃ 

ΘΠ π6 οθηϊαῖμ 6. ΠΟΡΒΩῈ6 ἰ6 ἴοχίθ ΓΟ Ὁ Π16 465 ἀἸβοοῦγβ ἀϊγθοῖβ, 

[6 πο πὰ ΡουΒΟηΠαΘ6 401 ΡΆ7]6Ὲ οϑῦ ὀου 6 ΠΠΔΓΡῸ. [)65 516}65, 

4] 856 ᾿Ιβθῃϊ ποιητής, ᾿ΠἸ]αΘηΐ [65 γ 65 οὐ ἃ ΠΑΥΡΆΙΟΙ ΤΘρΓΘηά. 

1,65 Δοοθηΐβ, [65 ββρυ 5 τι 4658 οἵ [65 Ἀροβίτορ θα. ομΐ ὀϊό αἹοιιτόβ 

ΡΆΓ ὉΠῸ τηδ1η Ρ]115 τόοθηϊθὅ. 

ΓΤ ΡΟ ΠΠΘ. ΘΟΠΠΙ55811., ΘΟΠΠ16 ἰοιΐ ἰ6 πιοπάθ ἀδθρυΐϊθ 1832, 

Τ᾿ δχιβίθποα ἀπ βαρυγγι εἶ Βαπῖθο. Π| ορογαῖΐ, 58: 16 ἀἴρα 46 ΕῚ- 

ΠΑ 58Π5 ἀουΐθ, {6 ο᾽ὀζα!ῦ ἀΠπ6 ρουίοι ἀπ τη παβου ἀ6 1 Πἰζαείε 

ἀοπῖ 16 δαργγιδ πὸ 8. ἀναῖῖ [α1Ὁ ράτ ὅ. Τὰ ΘΟΙραγαῖβοι ([65 60 .1- 

ἴὰγ65 ἀδιηθηΐ οοιῖθ Πυροίπὸβθ. (δ. π᾿ εϑὺ ρὰ8 ἰὰ ῃτηόπηθ πηΔ]η. 

ΠΡ ΜΠ]Θαγβ, 6 βαργγιδ τ 8. ἃ ᾿ΟῸ)Οα 5. Θὰ 568 ΘΒρΓΙΪβ5, 5658 Δρορηΐβ5 

οὐ 5865 ΔΡΟΒΌΡΠ65. Επῆπ, 16 βαργγι εἷδ βαχἦθα [ουγηαὶ ἃ ἰὰ] 

56] ὅπῃ ἰτνγο, οἵ π᾿ ὀϊαι᾽ ρὰ5 1Π6 ΓΟ ἀ6 ἰἰντθ. 

16 βαργτγιι εἶδ βαπῆθε τι ϑδδῖ ὑϑῃιαρ 8 }}]6 416 ΡΆΥ 865 4π81{65 

ΘΧΙ ΓΊΘΌΓΘ5. Ῥᾶ5 1Π6 46 565 γι 65 ἃ ἰὰ πιο πάνθ να] θὰ ρ}]- 

ἸοΪορΊαθ. Ἴουα5 165 σθηγο5 46 ἴφΓ65 416 ΠΟῸΒ5. ἈΥΟΏΒ 5ρηδ όβ 

ἀδη5 16 δαργτιιδ τ 8, οἱ [65 τϑίσοιγθ δὴ ἃΡοπάδηοθ, οἵ ἀὰ ρΓο- 

ΠΟΙ ὙΘΓ5. ἃ ἀθγΠ16Ρ, ἀἄδη5 16 βαργ7ι5 6 βαπῖθς. (δ π᾿ θϑί ρὰϑ 

ΠΟῚ ΡΪὰ5 οοἵ ΔΓ 46 ΤΩΔΠΠΙΒΟΡΙΓ 40] Βουγῖγα ᾿θδθοομΡ ἃ ρογίθο- 

ΤΙΟΠΠΘΙ [6 τοχίθ ἀἃὰ ἀθγηΙῈ ἐπαπΐ 46 1᾿7]ἰϊαάο. 

Ουδίτα 465 γϑὺβ ἀθ ποβ ἐαϊποηβ, 844, ὅδὅ8, 698, 790, πο βδοηϊ 

ΡοΙηῦ ἀπ ἰ6Ὸ βαργλιδ ἰδ βαπθε. Αὐοὰῃ ἀθ οθ8 “Ζαδίγθ νϑ5 

Ὠ᾽δδῖ ΤΠ ΠἸΒρΡΘΏΒ4 016 απ 56η8, οὕ [γ0158. ἀ᾽ΘηΓΘ ΘΧ βοηΐ 5 Βρθοίβ 

αἀἸμιουροϊδοη. 1,86 πηδηιβου ἀθ ΘΠΙ586 π6 ἀοηηθ πὶ 698 

ὮΙ 790. Π᾿Π ἀοππθ ὅὔϑ, π|815 ἅγθοὸ ἀπ ποῖθ 4] [δῖ856. 6ἢ 

ἀουϊο. 1 Δα: μοηοτό : οὗτος ὃ στίχος οὖχ εὑρέθη ἐν τοῖς παλαιοῖς. [6 

1. 16 τομιθ 1“ ἀὰ Ῥαλϊίοϊοριοαί δόμα, « Ῥγοϑοάϊβομα Ζϑίομοπ Παΐξο ἀ16 ἨΔ π ἀβοιν 

Ομ υάρσε, 1892, οΘομίοηῦ ἀπὸ ἀθβουροπ. ὑβρυ ηρΊ ἢ ΚΘΙΠΘ : 516 δἰ πα βαμημα 101} νοα 
ἀόῤεαι!ές ἀμ Ῥάργηις δ βαηλθς, 1ὰ φ01160- ρᾶϊθν Ἠδπά χιιροβδοῖζε, νγὰβ 510} «τ 46π 
το ἀ68 ναγϊαπΐθϑ 46 66. πη ημ5οΥὉ δὲ τ 

“ιο-οἰριῖίε ἀθ Ἰ᾽ογιίανθ, 7600 1ὰ ἈΘΟἢ6 

ΘΟ, βᾶοΡ πὶ ἉΥΈΟΪ. ὀΐοπάμα ἃ 1 ἐξιἀ6 Ρ}11ο- 
ἰορίψιιθ ἀμ ἰοχίθ. Μ. Βυυποῦ ἀθ Ῥγδβὶο 

Ῥᾷ6 ἀὰ βαργγι5 ἐδ βαπίδε, ἃ ῬΥΟΡΟΒ 

ἀὰ βαργνιις τὸ 3, 

5. Ἄογ. Βιυυποὶ ἀθδ Ῥυββίθ, ἐθς. Ῥαργηιι5 
ΘΊόΟσ, Ρ. 118, 1ἃ ἌοοΠο αἴ, Ρ. 489-440 : 

οδὐϑίθπ ΒΙΙῸΚ δὰ5 46. Ὑ δυο θη Ποῖ ον 

ΤΙηΐο οὐ κοππθη ἰδ 551.» 

ὃ. Ῥγαποὲ 46 Ῥγεβίθ, 65 Ῥαργηῖϑ φ, 605, 
Ρ.-. 110 : «Ο 1" δπ πῆᾶγρα ἀἶππ οαἰαϊοσιιθ 
ΤΠ ΠΙ5ΟΡ ἢ 46 Μ΄. ΤιΘἔυοηπθ ἀνα ἀλη 8. 868 
ῬΆΡΙΘΙ5: 7 οοάϊοο ὁ { πιράθοίηηο οἷ ψιοίίο 

Ροσϑοαάμέο ἀαΐ σίρτιον βαηπλόδ. 5» Οδἴτθ ποίθ 

ἢ Τα] 16 οἷν ὀΐγο ἀθ ΕἸπδΈ. 



Τὴς ΙΝΤΒΟΤΟΤΙΟΝ Α ΠΙΠΙΑΘΕ. 

γ6γ9 844 ρουτγταὶ! ἀἸβραγαῖϊῖγ ἃ ρθι ᾿ῬγΓὸβ 588 Π8 ἀοιηπίαρο, Νόοιι8 

ἀδνοπβ ἄοηο βρΡΟΒ6 416 168 Ζιιαῖγο γθγ8. πηδησααϊθηΐ ἀΔη8 [6 

ἰθχῖθ οορι ὁ μὰν ἰὸ 50}106. Οη ρϑὰϊ δἀπιηρίίνο ἃ ἰὰ τιραθαν 416 ἰὰ 

ΒΡΡΙΘββιοὴ ἦι γοῖ5 844 "6 8010 Ζα πὸ ἴθι εἰ Ἰπδἀνογίαηοοθ΄. 

Νδ15 1] οϑῦ ὀνιάθηξ 7.6 66}16 465 ἴγΟ15 ΔΓ 65 ἢ ϑϑί ροϊηΐ 16 [αιτ ἀὰ 

ΒΟΥ. (ὑδ5 ὕΓ015 Υ 6 Γ5 π᾿ ὀΐϊαιθηϊ ροϊηΐ ἀδη5 [65 χοιναί. (᾽δ5ῖ ἃ ρϑὶπθ 

51 "'Ὅη ρϑαΐ ἀἴγο 4 τ ἀ65 {ΓΟ]5 ἃ ὀϊό σϑοὰ ἀδη8 ἰῈ ἰοχίθ ἀ᾽ Ασι5- 

ἌΡ] Θ. [6 50110 6, 411 [ΓΔ ΒΟΓΙν αἱῦ 4αΘΙ Ζα η6 465. χοιναί, Π6 [65 

ἃ Ῥᾶ5 ΠηδΠη6 ΘΟΠΠΙ15. 

6 βαργυγῖι εἰ βαπῖος οϑὶ ἀ6 ἰὰ τπηόπηθ ἐρόσᾷαθ 488 16 βαργγιιο 

γ)9 ὃ. (ἐδ π᾿ δβϑύ ρᾷ8 ἰὰ πηόπη6 ΠΊΆ1Π, ΠΊ815 Ο᾽ δϑὲ [6 τηόπηθ σϑηγα 4᾿ἐ- 

ΟΥΙΓαΡ 6. 1)65 Ομ οῖα 65. π6 ἀπ σοῦ ροϊηῦ ρᾶν ἰὰ [οσπηθ. 1. ππα!ό 

ῬΓΙΠλ να ἦα ἰοχίθ ἀθ Βαηϊκο5 π6 ἀόμηοπίγα ροϊηΐ 80 δηϊόγιουιτέ. 

ΤΠ πα γαῖ, οομηπηθ ΡΟυ 16 ἀδιιχιὸπια 465 βαργγι5 εἰ6 Βαϊ δῖον", 

ὍΠ6 ΡΓΘανΘ {τό 46 [ἃ [Ὀγ πα 46 [6116 οἱ 16}16 1οιἴγ, ΡΟΣ ᾿πἀα]ΓΘ 

4α 6] αθ οἰοβα 46 1 ἌΡβθηοα (168 δβρυὶῖ5 οἵ ἀ65 δοοθηΐβ. Ποηρ- 

ἴΘΙΏΡ5 ἃριὸβ Ασιβίορμαηθ 46 Βυζᾶποθ, οἢ ἐουϊναις ΘΠΘΟΓῈ (65 

ἰθχίθϑ ΠῈ5. 1.65 ράρυταβ ἀ Ἠδγου]αηαμη π᾿ οηΐ τηοηῖτό 1561} 101 486 

ἀ65 ἰθχίθϑ π5:1 δὖ 165 ρ΄ ..8 ἈΠΟΙΘη5 46 065 ρΆρυτσγιιβ βοηΐ 46 ἄθιιχ 

5160 165 ροβίὀγιθγβ ἃ 1 Ἰηνθηῖοι ἀ᾿ ΑΤΙβίορ απ 46 Βυζᾶηοθ. 

[6 ῬΧΥΘΙΏΙΘΡ Δοϊιοίθυν ἐρυρίθη ἀὰ βαργγι5 εἰ βαπλθε ὀϊατὶ 

Ρϑαλ-ττο ἀπ ἀπηαίθαν αΠ{Π0116 δ ἔα ἀ6 οα]]ΠΟΤΆΡ ὮΙ; ΤΏΔ15 1] 58 

οοπίθηταις 6 ρθὰ 6. αιτ ἀ᾽ οΥ̓Πορτάρῃθ. 1,6 ῬΡΓΘΏΙΟΙ ΔΟΠΘίθαῦ 

ὄργριθη ἀὰ βαργΤι5 εἰ Πανὶ ὀϊαι ἀπ Ποιητη8 Ὀ]115 ἀδθοπΠΑΙΓΘ 

ΘΏΘΟΙΡΕ ΡΟῸΓ [65 ΘΔΟΟΡΤΆΡΠ65 46 50ὴ [6 Π1ρ5. (ἐδ ρΆρυτιβ δϑί βοδ- 

(ἀαἰθιυβοιηθηΐ ᾿ποοσγθοῦ, ὝΌΪΟΙ ο6. 4} ἀοηπθ, 56] 0η [65 [τ ῃ- 

ΒΟΓΙΡίθαΓβ, ἃ] γ 5 ΧΥΪΙ, 616 : ἥδ᾽ οἴρηξ ὥς ἀλτὸ κατ Ουλυμπου 

νηφόελπος. 1] 650 ΡΓΟΒΆΒΙ6 αα᾽ Οη ἃ τὰ] ἰὰ 16 βϑοοπά πιοῖ. [ἃ (αϊ6 

οἱ ῬΟῸΣ τ ἢ δϑῖ ρᾶϑ8 ΠῚ Ἰοϊδοιϑπη6 ἃἰθχδηάγιπθ. ΟΠ ἃ ΡΓΪ68 ΡΟῸΓ 

ὉΠῚ ΟΠΊΪΟΓΟῚ [᾿ἐρϑι! οι ΠΥ 6, Ε, 858η5 ἀοαία τηδὶ ἰγασό οἷι τηό- 

ἀἸοον θηιθηΐϊ [1510]6. ΝαΙβ εἴρηξ Θδὲ του] ΟἿ 5. ἀπ ῬΑΥΑΓΙ5Π16, Ρα]15- 

4} ἴααι ἴρηξ. Οαδηῖ ἃ νηφόελπος ρΡΟῺΓ νιφόεντος, ο᾽δδῖ ππ6 4165 ΡΪτι5 

ΠΊΘΡΥΘΙΠ]Θτι565 τη ἰδ ΟΡ ΠΟ565 4 ἾΑ11 Δ 1815 5.10165 ΔΙΘΌ ἢ ΤηΟἵ ΟΤΘΟ 

1. 1460} 1ὰ Ἄοοδα, Ρ. 44δ : « 1. ϑ6]οίηῦ πὰ ἃμ5 ΝΘ ΙΒΘ 6, ἀθ πη ΑὙ ΙΒ Οἐ᾽5 
Ἄευθ6. (θΠ]θη ἴπὶ ῬΆΡΥΤΙΒ : 844, να 6858. Βοζθηβίοη μπᾶ 416 χοιναί Θ᾽ τθὴ ἴῃ... » 



". 

ΤΕΧΤΕΒ ΜΑΝΌΒΟΒΙΤΘ ΕἸ ΤΕΧΤΕΒ ΙΜΡΕΆΙΜΕΞ. ιχι 

Ρὰν ἰθ (αν ἀἰπη βου 6 Ἰρπᾶγνο οἱ ᾿ηδι θη. Οἱ 8 Οχρ!ψιο ροαν- 

ἴδηΐ σοί πηόϊ ΠΟ ΡΠΟ86, Θὲ ἈΡΡΆΓΘΠΟΘ ἹΠΟΧΡΙ ΘᾺ ]6. 1.6. 806 νι 

οὐ ἰὰ 80ῃ νη, ο᾽ὀΐαιὶ τουῦ ὑπ; ᾿᾽οποίαϊΘ Ν᾽ πα ἀπΠἸόγα ἀς Ἰ᾽οη- 

οἴαἰϊα Δ 416 ρὰᾷν ἃπ ἀόϊαι] ; 1 οποίαϊθ ΠΠ, ἃ]οῖθ 1, ἀδνομπαῖι 

απ Τί, Ροὰ Ρθὰ χα θη ᾿᾿οὰϊ πιαὶ [ον πόθ. 

[6 βαργγις δ Παργὶδ οομτθηϊ, Θἢ ϑϑρί τπηογοθαῖχ, ἃ ρ6ὰ 

ΡΓὸβ τουΐθ ἰὰ ἀδυχιὸπηθ πηοῖὁ ἀὰ οπαπὶ ΧΥΠΙῚ : 511-617: 307 

γ6 15. ΟΠ 86 ΤΆΡΡΘΙΪα 46 ἰ6 ῬΥΘΠΆΪΘΡ 65 ΡΑΡΥΓῸ5. ΡΌ]165 μὰν 

Μ. ἀε Τιοηρρόγιθ ργυόνθηδι αἰ τη πα βουῦ ἃ πηόπιο οΠδηΐ. 

Νδ15 1 πὟΎ διοαπθ ΘΟΠΙΡΆΓΑΙΒ0η ΡΟΒ510]6 δηΐγα [65 ἀὀξδβοίποϑβιιό5 

ἀ65 ἀβθυχ ἰοχίθβ. [,6 ἰοχίθ 46 Μ. ἀβ ᾿οηρρόγιθν δϑὺ ἰὰ ρϑυίβοιοη 

Ππηόῃγ6, ἃ ὈΓΙΧ 465 ΠΗ ΡΘΓ ΘΟ ΙΟΠ5 ἀκα ἰοχίθ 46 Ἠδγγῖβ. 1.6 βαργγιιδ 

εἶ Παγνὶδ οϑὶ σοοῆπα ἐδ 1849, ᾿᾽αηπόθ πόμα οὰ 1] ἃ ὄϊό 

ἰγουγό". Οπ 16 ὑϑράᾶγᾷβ οοτημηθ [6 Ρ]8 γόσθηϊ 4165 οἱ πα ΡΑΡΥΓῚ5 

Οὰ ΠΟΙ ᾿ΙΒ0η5 465 νϑυϑ 46 1᾿7ἐαείο. 

165 ῬΆρυσιιβ Πουηόγι {1685 οπΐ ὑπ ἰγὸβ-ρταπα Ἰηϊόγος ρου [65 

ἉτοΠόοϊοριοβ. Νίαϊβ ἰὰ ρ]ο]ορθ ἃ ἐϊό [γαϑίγές ἀδπ8 165 δβϑρέ- 

ΓΆΠΟΘ5 486 ἰὰ ἀἐοουγογία 46 ἰοχίθϑ ποῦνθᾶῖχ [πὰ] ναι [α1Ὁ ΘΟ ποο- 

γΟΙΓ. Οη δϑβῦ τη] τοτηθό Ἰυβαα οἱ. ΟΠ π᾿ ἃ ἰτοῦνό θῆοοσο 416 ἀ65 

γϑϑίθϑ 46 χοιναί, ἀ᾽ Ἔχθιηρ  Α1Γ65 ἃ ᾿᾿Ἴδᾶρα 46 ἰδοΐθαγϑ ΖΘ] ΟΠ 4865. 

(δ 4α}} ἰδ άγαιν ροῦν 6, οἶΘϑὺ ΠῚ πη βου αἀ᾽ ἔοο0 16, πῃ ᾿ἰνγ6 

ἀγδηΐ 5ΒΘΓΥῚ ΔΧ ἰΘΟΟΠ5 ἀ᾽ πη τηδῖγ οὐ αὰχ ὀϊι 465 ἀπ ἀ]501ρ]6, 

Π6Ὸ ΟΟΡΙΘ ἀα ἰὰ ἀϊογίμοβα αἀ᾿ ΑΡΙϑί 6 ἄνθο 565 5195 46 ἴουΐ 

οΥάγθ δὲ 46 τουΐθ παΐαθ, [,685 ΟὈβουναίιοηβ αἀ᾿ΑΓΙβιοηΙο5, 66 

Πιάγπιο, ἀ Ἤῤτγοαιϊοη, 46 ΝΙοᾶπΟΥ,, βιιρροβθπῖ 465 ἴοχίθβ 401 π6 

᾿αιββϑαιθηΐ ΤΙ ἃ ἀέδβιγῸ  δὰχ βἴίπαιθαχ. ἘΠ]65 βαρ ροβθηΐ πχόπηθ 465 

γα Π πο πηθηΐβ ἀδπη5 ἰ6 σθηγα Ὧ46 οθὰχ 486 ποι ἃ γόνεϊέβ 16 τηὰ- 

ὨΒΟΙΙΣ 46 οηῖβ6 : ἤυρῆθη, Πυροά!ϊαβίο]θ, ᾿πτθΡϑριγαίίοη ἢ, βίο. 

ΠῚ Υ ἅγαὶῦ Ρᾶγ ΙΓ Ἔρυρίο (65 Πἰν 65 Δαῖγ65 486 [65 χοιναί. ῬΟΌΓΩΆΟΙ 

165 Ἰοῃθθαῦχ π6 Ποῖι5 Γηἀγαιθηῦ-}}5 ρὰ5 {ΘΙ 4165 τοῦ] θαῖχ ἃ ̓ Π6 

7Πἰααο ϑαναπίο 

1. 1.ἃ ποῖῖςα ἀθ δοοῦ [ἃ Ἀοοἶ 6 γοπνοο 2. οΟΥΘΖ μ]ι5 [γὰ5 ἰ6 οΠιαρλίνο ΤΥ͂, Ζ|ἰαα6 
ἃ ἀδὰχ ΑὙ1|60[68 ρα] 5. θη 4849, "πὶ ἀὰη5 ἐδ Τ᾽ ἰίοίδοιι, Ὁ. τιΧχχιπτιχχχιν, δουθχ 
᾿᾿ “νοϊεοίορίσοίιε Ζοίξιμς ἀς ἀου!πανα, ᾽απ-. ἀιι551 165 ΡΟ ἸὸγΘ5 ρᾶρο5 46 ποῖγε “ρρεη- 
Ὦ6. ἄδη5 ἴὰ Ζοί(σολνιμε Δίῳ" ,4 {ἐφ ἐἰιιι-- ἄϊος 1, Ἀπάϊγϑα οὐ οχίγαϊ 5. 465 βγοίόρο- 

τρϊσσσηδοήαε, γηόπος ἀθ Μη θομ. 



ὨΧΤΙ ΙΝΤΆΟΠΌΘΤΙΟΝ α ΓΤΊΠΙΑΘΕ. 

ΠῚ γ ἃ ἄδηβ ἰὰ ὈΙθ] οι ὸψαθ ΑἸ γοβίθπμθ, ἃ ΜΠ] δη, «ΘΙ 465 

ἀῤρτὶβ ἀ ἀπ πιαπαβοσιὶ ἀθ 1 ]ἰζαίίο οὐυνὸ ἀθ τηϊπϊαίιτοβ. Οὐ οϑὲ 66 

4 Ὅἢ. ἌΡΡ6Ι1]6 θπρμδ:αθιηθηΐ {Πα ρἱοία, 1 Παίς ρεϊπίο. ( 

εἶδϑὺ Ζιι ππ6 ὑρὸβτρ τ ρουτίοι ἀπ ᾿ντὸ ρυι μα : οἰπυδηίο-- πα 

(ΘΠ1οῖ5 46 ραγομθηΐη ᾿ῃ- Ταλτίο, [,65 οἰ χαδητο- 11 γαρτηθηῖβ ἀπ 

Ροδηϊο 4α ἢ {1 50} ὁ65 [6 }}16ῖ5 ἀοπηθηΐ ἃ ρθη μα οθη 8 νΟΓΒ. 

[6 τοχίο οϑὲ οοΐϊαὶ ἀθ ἰἴὰ ραγταάοβθ αἰθχαπάγιπθ. ΠΠ πἀρργοῃμὰ 

τη, Π6 Ρθὰΐ 56γν 1" ἃ τΘη. ΑἼρΘ]ο Ναὶ ἃ ρυθὶϊέ 16 οοάθα “ηι- 

ὑγοσίαπιι". {1 Θϑ 6 416 66 μη βου δῦ ἀπ οἰ Ζυϊὸπιο βἰὸοίο 

ἀο ποῖγε ὁγο. 

6 βαϊϊηιρδοδίο 577 1αφιιθ ἃ [ΟΡ ΠῚ ἀπ ἰοχία 46 [ἰὰ πηϑηηθ ἐροᾷιιθ, 

Ὠ]α 15. ΖαΊΓ6 ΟἹ ΟΙΠ6 [Ὁ]5 ρ]τι5 ἐΐθπαα 486 οο]α] ἀο 1᾿ 1 ἑαεία ροϊπίε : 

ῬΓΟΒ406 ἰ6 ααατὶ ἀὰ ρούμηο; 3879 νϑῦβ. (ἐδ ἰθχίθ Ἠ6 58 ΘορΟβΘ 

416 ἀ6 ραβϑᾶρβδβ ἃρραγιεπαηῦ ἃ ἀοι.26 465 ἴΓ6126 θυ ΠΙΘΥ5 ΟΠδηΪ5 : 

ΧΙ-ΧΧΙΝ, πιοϊη5 16 ομαπὶ ΧΎΠ. Ο᾽ δδὲ ἄγ χὰθ ἰὰ τπόυθππο ἀκα 

ΠΟΙΏΡΓΘ (65 γ6 15, ΡΟ Ομδάαθ οαπὶ ἀπ ραὶπιρβοβδίθ, δὲ θη- 

γἱροη ἰὰ τηοῖό 46 ἰθὰν ποιιῦγο τοῖα] ἀδη5 [65 ομαηΐβ ΘΟΙΠρΙδἴ5. 

,6 ομαμῦ ΧΙ π᾿ ὰ σΖαΐσῃ ἔγαρτηθηΐ, πλὰ15 46 θ6}16 Ἰοῃραθαν : 378 - 

471. 1.65 ομαηΐβ ΧΙ, ΧΥΠΙ, ΧΙΧ, ΧΧ, ΧΧΙ, ΧΧΠ οἱ ΧΧΙ͂Υ 

οἠΐ οἰδοὰμ ἀθὰχ ἐγαρηηθηΐβ. [.6 ομδηΐ ΧΥ δ ἃ ἰγο]5; [65 οπδηΐϑ 

ΧΥῚ οὐ ΧΧΙΗΠ] Θη οπὲ ὁποὺ ααδῖγο; ἰ6 ομδηὶ ΧἼΠ θη ἃ οἰπα. 

1,65 ομβαηῖβ ΧΧΙ οἱ ΧΧΠῚ βοηΐ οοὺχ οὐ 16 ποτα 465 υϑῖ5 ϑϑὶ [6 

Ῥα5 ΘοΟμβι ἀέγα} ]8 : ὅ44 εἱ ὅ7ὅ, 1,65 οπιαπῖβ ΧΙ οὐ ΧΥ͂, χὰ π᾽οπΐ 

4π6 199 νβγϑ8 οῃδοῖη, βοπΐ οοὰχ οὰ 16 ΠΟΠΊΌΤΘ 6δ[ 16 ἸηοΙ Πα Γα. 

[6 τηϑη βου ἀ᾽ οὰ βοηΐ Χμ υμηέϑ8 ἴου5 665 γ6Γ5 [αἱΐ ράγ6 ἀθ 

Ιὰ ΒΙρΠ οι πόχαθ ϑυγααθ ἀὰ ΒΡΙΠ5. Ναβοιμ. Οἶδδὲ ἀπ συ ]απη6 

Ἰη-οοἴδγο, Οὰ οἡ [π| ἰὰ ἰγϑ ἀποί!οη. ἢ 5υτια]α6 ἀἰ ἀπ ροσγίοη ἀα 

ἴνγθ 46 βαιηΐ ϑόγοσα οοῃίσα (γδιημηδίοαβ. ϑαϊηῖ ϑόνογθ ἃ ὀϊό 

ΡαϊΆρο 6 ἀ᾽ Απίοομα ἠ6 ὅ12 ἃ ὅ19, ἀαἴα ἀ6 588 ἀέροϑβϑιτοη ῥΡᾺΣ 

6 Θόμοῖ]8 46 (Ππαϊοξάοϊπδ. (πγοίοῃ, 1 ἀ]ἴθαν ἀπ ρα] Ππρβοϑῖθ, αἱ 

406 ἰὰ ἰγαἀποιοῃ δὴ Θοη οι ροσαϊηθ, οἱ ἃ ροὰ ργὸδβ, 46] ΟΥΙΡΊΠπα]ὶ, 

οὐ 416 ἰὰ Θο0ρὶῈ 46 οοῖΐθ ἱγαάδποίίοη οϑί οἰ] θ-τηόμηθ ἀκα βιχιὸπιθ 

βιὸο16, Τουΐ [6 Πνγ6, δϑι} Ζααῖγα ρᾶρ65, δϑὲ ὁοὺὶῦ 51 465 [1165 

1. Πἰαιάὶς Μραρηιοηέα αὐ ἰφιίσσῦπα π.  οάρηίο Δηροίο Μαϊῖο. ιϊὰπ, 1819, ἴπ- 

Ρίοιι" δ 7) ἐέθηι ϑολιοίία νϑέονα αὐ Οάγοοθαηι, [Ἃ6ὃ]1ο, 



" 

ΤΕΧΤΕΒ ΜΑΝΌΒΟΚΒΙΤΒ ΕἸ ΤΕΧΤΕΒ ΙΜΡΆΙΜΙ 5. αχαὶ 

ἀ6 νόϊϊη ἀγαηΐ βοῦνὶ, ρομάδμϊ οθηΐϊ ἃἢ5. Ρ]κ15 Οἷϊ ΤΠ] η5, 5005 [ἃ 

ἰογηὴθ ἰῃ- Ζυατίο, Ρὰ15 γο 65 δὲ ῥ᾽ 1665. θὴ ἀθιιχ ροῖι γθοθγοῖν [6 

ποῦνθαι ἰθχίθ, (δ Ἰῖνυθ 56. Θομηροϑαϊδ ῬΓΙΠΗΠ Ιγθιηθηῦ (6 νἱηρτ- 

{ΠΟἿ5. ΘΔ ΠΙο5. (6 ομαοαῃ οἷηα (θα. } 65. 6 νόϊπ μ᾽ όο5 θα ἄθιχ : 

280. [ο]]οῖ5. 1η-85, 460 ρᾶρο8. [26 ῬγοΙΏΙΟΡ ΟΑΠΙΘΙ ΠπΔΠ (16; 

πα Ϊδ Ο 6 ἃ ἰτοσῦνό Ἀ1}Π]Π6 15 4.6] {1165 Γαδίθϑ. ΡΟὰι ὁογ". [05 

ΑἸχ ῬΓΟΙΪΘΓΒ. ΘΔ ΠΙΘΙ5. (ἀΘτιχ ΘΟ ἢΐ5. ΡᾶΡ 68), Οἢ. ἃ ἀόϊγιαϊ ἀπ ΘΧθηι- 

Ρίαϊτο ἀθ ᾿νανιοῖϊο δ σαϊηΐ {κιο. Ῥοιμ" ὀογῖγο [65 ἀοαθ ΘΆΠ6 5 

να ηἴ8, οἢ ἃ ἀόξναϊ οἰπααπαπίθ- θα [Θα1}615 ἀπ ΘΧΘΠΊρ  ΑΙΓῸ 

ἄς 1᾽7ἠαάίο : ἀπ 566 ἔθ α}}16 ὀΐαιὶ ἀπ νόϊη πϑαῇβ, ἴ,6 νἱηρτ-ῖροι- 

διὸ πηθ ΘΔ ΠΟΥ δϑῦ ὀουῦ 511} Ο6 6411 ἀνα ὀϊό 46 ἰὰ ρῥγοβα ἀ Ἐπ ο 46. 

ΤΠ Θμοο οἰϊδοέθ ἃ τϑρᾶγι. ἘΠῸ οϑί ἰοῦ Ἰασπθ, οἵ 501 ὰἢ ἰοηα 48] 

ΗΠ 6ϑὺ οαὸσο ὈΪΆΠΟ; ΤηΔ15 165 Ὁποῖα 165 ἀὰ ἰθχίο ποιμέσι αιιθ βοῃΐ 

ἰγὸδ -[οστίθϑ, οἵ (πγρεΐοη οϑὶ ρᾶσνθηι ἃ [Π|Ὸ δηιγθηηθηΐ οἱ ἃ 

ΤΡΑΠΒΟΓΙΡΘ ἄγ ΘΓ 46. 1,6 ΒΥΓΙ Δ 16 ΘΟΙΡ6 16 ῬΊΘΟ 6 {ΠΆΥ6Γ5: 

1] π᾿ εδὺ ρᾷβ ὀραϊβ,) οἵ π ΘοῦντΘ σαὸγο 46 465 ρουοῃ5 46 [6 {{68. 

ΠΥ ἃ ἀ65 ρογίοῃβ ἀθ νϑῦϑ, οἵ τηόπηθ 4685 ὙΘΓΒ5 ΘΏΠ6Γ5,) 0] 5οηΐ 

Ἰηἰδοῖ5. ἢ, Ἰηΐορ γα }]6 δηΐρο 165 ἀθχ ρᾶρ65 ΒΥΤΙΆΠ 165 181558 ΠΑ Ρ]- 

τα 6 ]] 6 πηθηΐ ἴγ015 65 ἃ πα. ΟὈΘΙΘ[ΟΙ5. τ γῸ 5. θϑῖ ἴοὰΐ ἃ [αϊϊ 

ἀέρασέ ἃ ἴὰ πηᾶρρα Θχϊὀγι θα ἀπ γΈγ80 : ο᾽ὀϊα!ς 18 ῬΓΘΙΏΙΟΙ ὙΘΙΒ 

ἀ6 ἰὰ ρᾶρβ ρυϊπηνθ. ΑἸΠ51 ΟἹ δϑί ϑὰν ἀ᾽ανοὶν 16 ἰθχίθ δυϊῃθη- 

ἰψαθ ἀθ ἰἴὰ ρᾶσ!θ ἀὰὰ τηδπυβουΐ 46 1᾿]ἰἑαείΘ, αὶ [αἰ ταο]όθ, αὰ 

βιχιὸπη6 581ὸοῖθ, ἃ 1 Ἰηϊθημὸοη ἀ65 ἰθοΐθιι"5 Βυγ 065 ἀὰ Πἰγγ 46 

βαιηΐ ϑόνογο. 

Αυτοίομ ἃ ΡαὈ]1έ οα ἰθχίθ ἢ Υ ἃ ἀἰχ-ϑορὺ δηβ΄. (δίίθ ρα] 1οὰ-- 

ΟΠ ἔαϊς σγαπά Πομηθαν ἃ 88 ραΐθηοθ, ἃ 88 ρόπόϊγαϊιομ, ἃ 58 

ΘΟΠΒΟΙΘΠΟΙΘα886 δχαοταάθ. ΕΠῚ6 αι ρσυαπαὰ ΠΟΠΠΘῸΓ ἅιι5581 ἃ [ἃ 

σόπόγοϑβιτέ 465 Δα! ΠἸϑἰγαΐθαγϑ ἀὰ Νέα ΒΡ ΠΗΙΖα6, 41] οἠΐ [αι 

165 ἴγαϊ5. 46 1Ἰπιρτθϑϑίομ. ὉΠδοῖπμα (65 118 ρᾶρθϑ 4 τηδη βου 

δϑὲ τϑργοάυθ [6116 {86}16, ϑ8η5 τηοάϊβοαοη ἁποιπθ, ποη-β6ι- 

Ιοπηθηΐ ἰοιέγα ρᾶν ἰθί (6, Π1815 Θῃ [ΘΕ [Γ65 ΒΘ μλ ]8 065 ἃπχ ΟΠ ΟΙΆ 65 

ἄπ 50.106. ἀπί4πε, οἵ δοοθηϊαφθβ ΘΟΠΔΠ16 6165, οἱ Πχίαροβόοβ (6 

Ἰ, Ῥγαρηιοπές ὁ ἐς 1ἰαἀ 9} Ποριον ἐΐ6 Τηιδίθο5 οὐ ἐι6 Βριιο Διδόιιηι ὧγ 

ἤροηι α ϑγγίαο ραϊίπιρεοεῖ, Βαϊοά ὑγ ιι-ὀ ὀ ὀΚΒιολανά Ταγίον. 1851, ἵπ-[Ὁ]10. (6 νοαπιθ 
ἐΐαηε Οιιγϑίοι, Μ᾿ 4, Ρνϊμιοὰ ὕγ ογάίθυ οΓ φ5ξ πὰ ομοί-αααννο ἀ6 τυ ροργαρΠῖοο 



ΧΙν ΙΝΤΒΟΌΟΤΙΟΝ α 1 111ΑᾺῈ. 

Ιὰ πιόπιθ ἴαφοῃ. (δ. π᾿ θβδὶ ρὰβ ἴοιΐ, 65. ἡαστοληεῖίο, ἃ ἰὰ πὶ ἀὰ 

νΟΪαΠπη6, ΠΟῸ5 πηοη γοηΐ ἰδ ρα ἢ πη ρ5 6516 ᾿]-τπηόηηθ. Ὁ νοὶ Ἰ65 ἀθιχ 

ὀουΓῸ5 70] 56. ΟΓΟΙδθηΐ; Ο νοὶΐ ἰοιιο5 165 ἰοϊηἴθ5. ἀἴνθυβθθ ἀ6 

ΟΠ π6 οαγδοίογο σΤΘῸ Οἱ ΒΥΓΙΆ4.6, ἴοι5 ἰ65 δοοιἀθηΐβ ἄπ νόϊη, 

ἰὰ σάββανο 65 Ρ]15, [65 ἴγσοῦβ, 1 δ τι τοπηθηΐ ἀ65 θογά5, [65 ἴδ Π6 5 

ἀπο οἱ [65 ΠΊΟΙΒΙΒΒΌΓΟΒ.᾽, ἡ ΟΓΟΙΓΑΙ  ΤΟΌΟΠ ΟΡ 165 ρᾶσοϑ ἦα 

᾿νθιιχ ἰἰνσο, ἴΠ Ροϊπῖγο ΠΟΙ] 4415 οὰϊ ὁϊό Ἰαΐουχ ἀὰ ἰα]οπὶ 

ἀ᾽Ἰτηϊτατοη 4 αἰτοβίθηϊ 46. ρᾶγ6 115 ἱγοιηρο-} 51}, Αὐδ8581 [6 ρ6}}6 

ἀ6 Βο!5- 68}1015, }᾿ἀγίϊδῖθ γᾶ ποα15 ἀοπΐ 65 μαο-δίηεῖο βοπῖ Τ᾽ οα- 

ὙΓΆΡΘ, ἅγαϊῖ-}} [1Ὁ 565 ῬΡΥΘν 65 6 οὐ βΘη͵Θ, Ζυδηα 165 ΑΠρ]αἰβ ἀὰ 

Μιυδόε ΒΑ ππΙ4π6 Τ᾿ Ομ ὁματρό 46 ΘΟρΙοῚ ἰθὰν ρα]πηρϑοβίθ. Οὐ βϑί 

ἃ Ἰὰ1] 46 165 δοέγίμ 65. εἶθ5 πιαγιιδοῦὶίς ἀὰ οοιηΐθ Αὐριβία 46 

Βαβίαγα ἀοϊνθηΐ ἰθαγ5 Ρ᾽ 5 "θα ιχ Βρέο μη 6Πη5. 

(αγρθῖομ, 6 ΡῈΡ]Ιαπὶ 16 δαίζἰηγιρδο5ίο 5γγίαηιιο, 5᾽ ϑϑὲ Ῥγοροϑό 

ΡΡΠΟα]ὀγοηθηῖ ἀπ Ὀκΐ ΤΟΙ ἐοΟ]ορΡΊ4π6 οἵ ρα]ἐορταρμίααδ. 1] ἃ 

νοῦΐα ἔαιγο ΟΠ ΔΊ [Γ6 ἃ ἴοι5 ἀπ ΠΠΟΠΌΠΊΘηΐΪ ΘΌΤΙΘΌΧ, 4116 ἰΟΙ15 ΠΘ 

Ρουγοηΐ ΥἹΒΙ16Ι Θἢ ῬΘΥΘΟΏΠ6, δἱ 46 ὈϊΘη Ρδιι διιββθηΐ 18 1815 Π18-- 

η]ό ἃ [οἸ51:. Οδρεπάδῃηϊ 1] οΓΟἱζ ἈΥΟΙΓ ἃ11551 τᾶν 1}}6 ρου 165 Ρἢ1- 

ἸοΪοσμθ5. Π] ἃ πηόπιθ Ρ 5 [ἃ ρϑῖπο 46 ψὑθοι}}}}11, ὙΟΥΒ. ΡᾺΓ Υ6Γ8; 

τουΐο5. 165 νᾶῇῦδηΐθθ, 46 Ζαθίψιθ παΐαγο {α΄ 6|165 [π5ϑθηΐϊ, οἵ 468 

65 πιθί[γ δ Γϑρασα 465 ἰθζοηῦβ ἀὰ τοχίθ 46 ἤδυμθ. (65 νᾶ- 

ΤΙ Πἴ65 5οηΐ ἰχὸ5- ΠΟΙ ΌΓΘΊ565 6 ἈρΡρΆΓΘΠΟΘ. [] Υ 6 ἃ ᾿υ51᾽ ἃ ἀἴχ 

οἵ Οἢ26 ἀδη5 'π6 5616 ρᾶᾷᾶρα ἀτι τηδηιιβουΐ, ο᾽ οβἰ-ἀτ τα ἀΔΠ5 

ἰγθηΐθ οἵ 4.6] 65 νο5. Ναδαβ 66. Ὧ6 βοηΐ ῥγΈβάᾷα ραγίουϊ 488 

ἀ65 ἴαυϊο5 ἀ᾽ οὐ Ππορυάρ!θ. 1,65 νυ πῖο5 ΡΤΟρσοηηθηΐ ἀ1165 βοΐ 

ἴογ᾽ τᾶγθϑ. Οαγθίοῃ θἢ οοηνιθηΐ [π1-τηόιηα ὅ, ΠΠ ογοιῖέ σα 61165 

βοηΐ σόπόγα! μλθηῖ ὈΟΠΠ65, οἵ 4116 Ρ] ι5ι θα 5 α᾽ Θμῖσα 61165 ροιν- 

ταῦ ὀΐτα τηϊγοάθη65 ἄνθο ἀναηΐαρα ἀδηβ ἴα ἰθχίθ 465 ἔαϊαν 85 

ὀάιποπβ. {Πἢ δχαιχθη αἰτθη 1 6 ρογπηθὶ ροϊηΐ ἀ᾽ Δοοέάογ ἃ 66 1ὰ- 

ϑοιηρηΐ. [)65 Ἰθφοπβθ ῬΓΟΡΓῸΒ ἃ ρα] πηρβοϑῖα βοηΐ ἰουΐθβ πηδα- 

ἡ. ΠῚ γ ἃ οἶπα Μιο-οίνείο, Τι6 Ῥυθπιῖοσ ἢ ΧΧΙΠ]Π, 291-828 οἱ ΧΧΙΥ͂, 451-488, τεργέ- 
6 βϑοοπά υϑρυόβοπίθηξ απ [οι] 8ὲ Θπιθυ, δϑβϑπίοπε 465 ρᾶρϑθϑβ ραν! ο]Π]δΥ Θ πιο πὲ ΓΘΠΊΔΥ - 

γϑοῖο οἵ νϑῖϑο : ΧΙΥ͂, 224-266, 207-290. σᾺ}0}]65 ΡΔ1 [65 δοοιἀθηΐβ ἀπ νόϊπ οἱ 165 
1,6 ἰγοϊδιδμηθ γθργόβεπίο ἀπ ρᾶρε οὰ ΠΥ πυᾶποθβ 46 δὰ δου θα". 
ἃ (65 νϑὶβ 46 ἀθιχ οϊιπίβ : ΧΧΙ, 599- 2, νέγαοε, Ρ. χυπὶ: « Τα. νἁγυΐοιιβ 

611 εἰ, ΧΧΙῚ, 1-14, 165 ἄθυχ ἀβθυπίοσς, γϑδάϊηρδ οἱ {Π15 ΘΟΡῪ ἅν ποῖ ΠΌΠΊΘΓΟΙ5. Ὁ 



ΤΕΧΤΕΒ ΜΑΝΟΌΒΘΟΒΙΤΘ ΕἸ ΤΕΧΤΕΒ ΙΜΡΆΙΜΕ9. ιχν 

γα βοβ, οἷὐ ἄτι ΠΟΙ Π5. δοηΐ Τ Ὁ Ί ΘΓ 5 ἃ ὁ6 αα᾿ θη [14 5011 ἀλη5. [ἃ 

Ραγαάοβο ἃἰθχαπάσγιηθ, δοὶῦ ἀλῃ5 ΠΟΙΡΘ νιυΐσαΐθ τηόπηθ. ΠῚ Υ θη ἃ 

θΐῖοα ρθὰ χαὶ πιόγιτθηϊ ἀ᾿ ὄϊτο αἰδουτέθϑ ἢ 11 αὟ Θῃ ἃ ρᾶβ 1π6 41] 

πχόγιτο αὐ ἐγ ργόξόνγέθ. (Οὐ δϑῖ ᾿᾿ ΟΡ ΠΟ τ ΠΙΠη6 (65 ΡΠ] οἰ]οριοδβ΄. 

Μαϊ5. οὐ ραγάομπμο ἃ (πγοίοη ὑπ6 1{ΠΠππ|8᾽0η ὈΙθα παΐαγθ! δ. Ομ [1] 

Ρᾶγάομπθ τηδηϊθ ἀἍΥΟΙΙ ραν αιτουλθηϊ τὰ] ΟΠ Οἰβὶ ᾿᾿Θχθπιρ] 6 ἀ65- 

ιἰπ6 ἃ ἈΡΡΌΥΘΙ 8505 ἈΒΒΘΓΊΟΙ. [ἃ ἰθφοὴ 4} οἷΐθ. δῇ ποίρ, 

ο δ᾽ ἀρὰ νευτηρι, οἱ 41 ἰγοῦνο τη θ]] ]}Θὰτ 6 {6 ἰὰ να]ραῖθ ὅ δ᾽ ἄρ᾽ ἀρ- 

γευτῆρι, ΧΙ], 88, δῇ ἅπ Ἰαρϑι5 ἀἃ 5010 6,61 ποη ἃ γα ΒΟΥ ΡΙ ΘΟ 

ἀπ ἰοχῖθ Ἰόρτπιθ. Π| πὸ 5᾽ ἀρτς ροΙηῦ 46 ΠαΡΘΌΙ, ΠΊ815 46 ρ]οη- 

ϑϑαγ, Γ᾿ Δ]ΠΠτόγαιομ πηόπηθ Ῥγοαῦν ρΟὰΡ ἰὰ να]σαίο. 

[,6. 5οῦῖρ6 ἀς 1᾿7Παεἰο ἀπ ρα]πηρβθϑίθ πθη σϑάοιϊ σιιὸγθ ἃῸΧ 

ΒΟΓΙΡ65 465 ῬΔΡΥΓΊΙΒ. ΠΟΙΕΓΙ 165. ΠῚ δα ΠΑΡΙ]οἰέ «6 τηδ11, ἢΪ Θἢ 

ἸρῃογΆηο6, πὶ 6 ἢ ὀϊουγαθυ16. ΓΤ Ἰοϊδοίβιηθ θϑὺ ρουρόϊαθὶ ἀδη5 500 

τοχίθ. Ομ Υ νοι, ρᾺΓ ΘΧΘΠΊΡΙ6, εἰδὲ ροῦν ἰδέ οα ροῦν ἠδέ, κληεις ΡΟ 

χληΐς, οἴ τηδιηΐ σῖγα ὈΑΡΑΓΊΒΙΩ6 ἀ᾽ ΟΥΙΡΊΠΘ ἃπϊορσιιθ. 1,6 5010 6 

ΡΓομά ᾿ππηθ ροῦυῦ 1᾿Δυΐγ6 465 ΘΕ 65 411 π᾿ Ομΐ ΤΊΘη 46 ΘΟΙ ΠΗ : 

Ο ροὺγ Α, Δ ροὺν Τ, οἴο. Αἴηβι, ΧΠῚ, 374, αθρυονευ ΤΘΙΠΙρΡΪδο6 

᾿Ὀὔθρυονεῦ. ΠΠ᾿ πόρ!]ρα α᾽ ἐοτγα 465 ἰδΘ{Γ65 41 50ηὉ 6556} 1161165 δὰ 

πιο, οἵ 8815 [6β4.6}165 1] ΠὟ ἃ Ρ[.5 ΠῚ 56η5 Ὧ1 γϑυΒΙΠοΔΊΟΙ. 

ΑἸΠΒΙ] χειμάρροος, ΧΠΙ, 138, 680 ἀδνεπα χειμαᾶρος, οἱ ἐπισταίμεσθα, 

ΧΙΠ, 938, επιστιμεσθα. 1] Υ ἃ 465 γ6 18 40] τηϑηααθηῦ Ρᾶγν [6 ἴαιϊ 

561 ἀὰ 501106 : ΡῬᾺΡ δχϑῆηρίθ, ΧΧΙΥ͂, 290. 5848 66 υθῦ8, [ἃ βρῇ Γδ86 

Π ἃ Ρᾶ5 46 οοιηπηθποθιηθηΐ. Ναϊβ ᾿᾿ἈΡΒθηο6 46 Ρ] βίου 5. Δα ΓῈ5 

ΥΕΙ5 5 ἘΧΡΙΧῸΘ ΡΆΓΟΒ 416 16 ΒΟΓῚΡ6 ΘΟρΙδὶΐ τὰ ΘΧΘΠΊΡ]ΔΙΓΘ Οὰ 665 

ΥΕΥ5. ᾽ ϊαϊθπὶ ρᾶ5. (πα θδ-ιη5 δοηΐ 46 οθὰχ 4 ΑΥΙβιΆ 186 

ἄναιῖ ΟΠ ἀδιηηόβ, εἵ ἀ᾽ αυϊτοϑ ρθανθηΐ γθϑίθυ οὰ αἸϑραγαῖίθ 585 

416 16 56Π5 ἀπἸὸγα θθαῦοοὰρ θη ρ]ὀπιῖαάθ. 

ΤΡ ΘΧΘΠΊΡ ΔΓ ΘοΟριό ρᾶχ ἰδ 50 106 π᾿ ἐΐαιι Ρ85 465 τη61}||6ὰγ5. Οα 

Ιὰ νοῖΐ ἃ οδϑυ αὶ 65 ἰβοοη5. Ῥ8Ββα Ὀ]ΘπΊθηΐ ᾿πϑρίθϑ; οἡ 16 νοἱΐ 501- 

ἰοῦ ΔῸΧ 65 ᾿ΠΤΘΡρΡΟΪ ὁ5. ΑἸη51, ἀργὸβ [6 γϑβ ΧΧΙΠ, 10, οὰ [ἢ 

ΡἤΡΓᾶ56 θϑί ὈΊθῃ ἢ] οἵ πὸ ἀθπιᾶπάθ ρ]..5 ΓἸθη, ΠΟῸ5. [Ι50η5, 48Π5 
6 ΡΑἰΙπηρϑβαϑῖθ : Ἰλίου ἐξαλαπάξαι ἐϊὐχτίμενον πτολίεθρον. ΝῖαΙ5 σοί 

ι. 4400} 1 Βοοἢ 68} ᾿᾽ἔο!ιο πα] ἀθ ψαχαπίρθη ἀἴθϑον Ηδπἀβο ἢν νου θη δη. Πτιν 
οοἴΐθ ορίπίοπ, “ιλπά 1] 41 : « πίον θη. νγθηΐρα οἷπθ Βθαομίιηρ, » 

Ι --- Σ ὴ 



ἼΧΥΙ ἹΙΝΤΒΟΌΌΟΝΤΙΟΝ ἃ 1ἸΠ1Α0ῈΕ. 

ΘΧΘΙΏΡ ΑΙΓΟ ὀϊαιῦ ΟΠ ΌΤΙ 6, θη σόπόγαὶ, ἃ [ὰ ρᾷγδ 056 ΔΙΘχδ Ὁ]. 

[,μ6 ἰοχίθ ἀπ βαίἰνγιρδο5ί6 577 1α 16 ΥΘΘΒΘ ΠῚ ]6 ἃ Ο6] 1] ἄτι πη βου 

46 ϑηϊβα βαδιοοὺρ ρῥἰκ5 {α᾿ ἃ ποῖγθ ναυϊραῖθ, Οπ γ ἱγοῦγα τηδηηθ 

Ποσ ορτάρθα ἀ᾽ Αγιβίαγαιθ, Ζῆ-ν᾽, ΧΙΥ͂, 205-266. δευϊθιηθηῖ [6 

ΤΡΑΠΒΟΓΡΙΡΙΘῸΡ ἃ οἷ ὈΙΘΠ 5010 46. ῬΓΟΌΥΘΙ 4}} ΗὟ ΘΟΙΙΡΓΘΠΑΙΐ 

τΙθη. ΠΠ ὀογιῖ, ἂὰ νθῦ5 26ὅ, Ζῆι, ο᾽εδι-ἀ-αἴτα Ζῇ. [ἃ ργεανα 4}} 

ΠὟ ΟΟΙΠΡΓΟΠα τΊθη, οἱ 4} ἢ6 5᾽6 ἢ Β000186 σιιὸγθ, ο᾽δδὶ (α᾽ Δτχ 

νοῖ5 ΧΧΙΥ͂, 331-332, 1] Τϑυπηῖηθ 16 ῬΥΘΙΏΪΟΥ ρᾶγ ΖΗ, οἱ οαθ]ο 

416 16 βδοομά ἄθυγαῖῖ ΘΟΙΏΠΊΒΠΟΘΡ ΡΣ Ν᾽. ΠῚ Ὺ ἃ Ὀίθη ὑῃ ν ἃι 

ΒΘΟΟΠα γ6Γ5; Π1815 οοἴΐθ ἰθυγ ἃ ἐϊέ α]ουτέα ρ] 5 ἰᾶτά, οἵ ῬᾺΣ ὑπ 

ἃ αΐΓΘ τηδ]η 486 ἰὰ 516Πη168. 

1,65 τη η βου 5 ΘΟ ρ οἴ5 66 1᾿ Παίς βοπῖ δχιγοιηθηηθηΐ ποι- 

Ργθιχ. ΠΥ θὴ ἃ ργὸβ ἀ ἀη οθηΐ, οὰ Ἰ᾽οη γοῦνα [᾿71ἑαάίο 5616, οἱ 

1 γ οη ἃ ἀἰϊχ, οἁ ᾿᾿7ἰαα6 οϑὶ Ἰοϊηῖε ἃ }᾽ Οἀγ5εέ6. αῖβ οὰ ρϑαΐ ἀϊγο 

ἄνθ νόγιτό 4} π΄ εχιϑῖθ, ροὰγ 16 ρ!]οϊοραθ, ψα ἀπ 568] τηδηιι5- 

οΥἹΣ ἀ6 1᾽ 7 ἱαείο, οαἰαὶ 46 ὕἴϑηιβθ, Νοῦβ ΧΡ] ΌΘΓΟΏ5. Ρ]ὰ5 θᾶ5, οἱ 

ἃγθο ἀόϊα1}, Θομηπιθηΐ δ ΡΟΌΡΩΌΟΙ ὁ6 Π]ΔΠΙΙΒΟΡΙΐ δϑῖ ἈΠΙΖῈ6 ΘηΐΓΘ 

ἴοι5 [65 τη Δ 5ΟΓΙ[5, ΘΟΠΊΠΊΘηΐ οἵ ΡΟΌΓΑΌΟΙ ἰὰ ἀδοουγογία 46 ὁ6 πηὰ- 

ΠΌΒΟΡΙΐ ἃ ἀέϊτιμί ᾿᾿πηροτίδποθ Ζα ὋΠ Αἰ] 811 74.415 ἀὰχ δαῖγοβ΄. 

ἘΑΡΓγΙοῖα5 ἃ ἀοππέό, ἀδη5 588 διῥίϊοιλόψιιθ, 16 οαἰλ]οσιιθ 465 

ΠΩΔΠΒΟΓΙΪ5 ΘΟΠΠΒ 48. 500 ἰθιηρ8; Πδυ]65 οἱ Ηβθύμπθ ομΐ φυοβϑὶ 

66. οαἰδίοραθ, Ναϊβ [ὰ 188 18 Ῥ] 8 οοπιρ!ὸΐα δϑὶ 66116 ἀθ 7860} 

74 Βοοδθ, ἀδη5 1᾿ “ρρεγιαίϊοθ ἀθ 50 ᾿ἰγγθ 5ὰ1 ἰὰ οὐἹΠ!απ6 ἀὰ 

ἴαχίθ ἀ Ἤομηέγε οἰ 165 ποίη". (᾽ δϑὲ δὰ ᾿ἰντ ἀθ [ἃ Βοομο 

46 ποὺ ΓΘΠΥΟΥΟΠΒ [65 ἰθοίθανβ 4] γουαγαιθηΐ 586. ἴα γΘ ̓ Π6 

τἀός ρανιου!ὸλα ἀ6 16] οἷ 16] 65 πηδπβου 5. Ζα οἢ οἵα 486]- 

«αρίοιβ : οοΪὰὶ ἀθ Βγββίαιι, θὰ 46 Τδιρχῖθ, οαϊαὶ ἀ6 (δπι- 

θυιάσεα, οὰ ἰοὰῖΐ ἃπῖγθ. Τουΐ ο6 416 ποὰθ Ποΐθγοἢβ 6 ραβϑδηῖ, 

οἶδβϑὲ 486 16 Ἀπηθιιχ τηδηυϑοι 46 (δηλ ηιάσα, ἰὰπὶ γαπό ΡᾺΓ 

ΒΆΡΏ65, οϑὲ ἀθ οἰἴῃᾷ οἷ 51Χ 8ιὸδ0165 θ᾽. πηοάθγηθ 486 πθ [6 αἱΐ 

Βαιη65, δἵ αὰ6 ἤθυμα π6 16 τόροϊο ἀργὸβ [1]. 1] π᾿ δϑὺ ρᾶϑ πηόπης 

ὁοΟπἰθιηρογαϊη ἃ αβίαϊμθ. [ἃ Ἄοοα [ας ῬοπηΘ }ιδῖ1ο6. ἀ6 ἰὰ 

Ιόρομάθ ἀ᾽ αἀργὸβ ἰάψιθ}}]8. ο6 τῃδη βου ΔΌΓΡΑΙΣ [Ὁ ραγ6 ἀ6 ἰὰ 

1. ογοι ἰδ οἰαριῖίνο ΕΥ̓͂, Παίς ἐό ἢ τἰ- 2, ογοζ εἰς Πονπθιϊδοίιο Τεα κεζεια ἕμι 

ἐοίδονι. ὙΟΥ̓6Ζ ἀιι581 ποῖα “ρμέπαϊος 1, Αἰεονεμιη,, Ρ». 488 οἵ ϑδυϊναπζαϑι ͵ 



ΤΕΧΤΕΒ ΜΑΝΌΒΟΒΙΤΒ ΕἸ ΤΕΧΤΕΒΊΝΡΆΕΙΝ 5. ἼΧΥῚϊ 

ΙΒ οι πὸχαο ἀς ᾿᾿ατομονυδαιο ἀθ ἀδῃιου θέν Τμόοάογθ, ααὶ νἱναῖῃ 

ἃ] 56 ρ 1 πη 6 διὸοῖο, (δ πη βου ροῦγΓαὶῦ ὀΐγο χορ ]θηΐ, τοὰΐ Θὴ 

ὀϊαπὶ ἀθ σθὰχ 41 Π6 βο0ηΐ Ρἃϑ [65 Ρ᾽.ια5 ἀπο ίθ ἢ 5; ΓΔ 15 1] ἢ δϑὺ Ζα Ἢ 

ἄδ5 τηόάϊοογοϑ". (δ π᾿ δδὶ ροϊπὶ ρὰγ [6 (᾽ αγιξαῤνἰρἱοηδὶδ, 46 16 

τοχίθ ἀθ Βαγπθβ δὰϊ τηόγιτό ἀθ ργόνα!οιν" 5 θοαὶ ἀ6 ρητνι ᾿8- 

τἰπη6, οἱ ἀθ ἀἄθυθῃῖ γαϊσαΐθ ἃ 50η [0Ὰ}. 

Νοιῖι5 ἰαἰββοηδ-ἰὰ ο6. 4] ΘΟΠΘΘΓΠΘ 165 ΠΙΔΠΠΒΟΓΙ5 (6 1᾿ ]ἐἱααίο. 

Νόοιιβ βθυοη5 δὴ ἀγοὶῦδ ἀἶδῃ ἔαιτο αὐΐδηϊ ΡΟὰΡ ἴοιβ [65 ἰθχίθϑ 

ἱπιρυὶ πλόβ 4] βοπί ἀηϊέγιθανϑ ἃ 1 ἐἀπποη 46 ἴϑηιβθ, (6|16- οἱ οϑί 

Ιὰ γγαϊθ ἀπ π!οη ΡΓΙΠΘΘρ5. ἘΠ]|6 ἃ ΠῈ15 ἃ πόδηϊ ἴοιῖθϑ 165 διΓ65. 

ΟἾδβϑὲ ἀ᾽61}16 ψὰρ ἀαΐθηϊ ἴοι [65 ἰθαχίθβ. 4186 ΠΟ ἄγ π5 Δ} 0 - 

αἰ ὰϊ θη τηαὶπ, πχόπια οθὰχ οὰ [᾽Οη ἃ οοηδογνέ ἴουΐ ο6 Ζα ὉΠ ἃ 

Ρὰ ἀε ]ὰ νυϊραίθ. Π γ ἃ ρουγίδηϊ 4.6] 4168 ἰτανϑαχ δἱ 4.6] 1165 

ΠΟΠῚ5 4π| βοπΐ οὐϊὸθγοβ, οἵ ἀυχαθὶ5 ΠΟι5 ἀθυοπβ ᾿Π6 Ππηθηΐοη; 

11}. ΒΥΠΡ ΙΖ ΒΟΌΥΘΗΙΡ. 

Ηοιτηὸγο ἃ ἐϊό παργὶπιό ροὰν ἰὰ ῥγθμηιὸγ [ο5 θη 1488 (ἀδιιχ 

γοΪαπ165 τΏ- 0110). Οδϑὺ ΕἸΟΓΘ πο 4] ἃ διὰ 1 ποηπθιν ἀθ ἀοηηθν ͵ὰ 

ΡΓΘμὸγ 6 ἐάππιοη α᾽ Ποτηόγα, δὲ πηθπιθ 1 ἀΠΙ4α6 ὀάϊποη ἀ᾽ Ἠοιηὸγα 

4] αἷξ ὀτό πωρτγιπλόθ ἂὰ ἀυ] 2] ὁ Π16 51ὲ016. ΤΊΟΙΒ ἸΘαΠ65 σθη115- 

Βοπημη65 Πογ [15 [ΟῸΡΠΙΡΘηΐ ΔΧ [γα]5 46 οαῖτθ σγᾶηάθ ὑθανγο, 

Του 16 πιοῃάθ 5810 168 ΠΟη5 46 1᾽ ἐα!θαν οἱ ἀὰ ΤΥρορτάρῃθ : 115 

οοῃΐ οἰτέ5 ραιίοαί : Π)ότηόίγι5 (Πα]οοπάγ!α ἀ᾽ Αἰπὸπε5 εἴ Πόπιό- 

{5 ἀς ΜΠ] [6 (τόϊοιβ. 1] [πάγαις ρουγίαῃι οἴου 165 ποι5 46 

6685 ἰΓΟΙ5. [5 46 [Δ Π}1}}6 41 οηΐ δὰ ὑπ ἰουγ 1 ΠΘαγθαβ6 ᾿ΠΒρΙΓΆ ΠΟ ἢ 

ἀ᾽ διηρ γον, ἃ τϑηάγ ᾿᾿Ὅθανγα ΡΟβ5.0]6, τὰ ἀγρθηΐ 486 τουΐ 165 

τηγτα1Ὁ ἃ ἀόρθηϑοῦ ΡΟῸΓ ἰθυγ5 ρ] ΑΙ βὶγβ ". ΝΟ ΠΟ η5 ἄπο Βεγπανά 

Νοσμ, Νοῦὶ ΝΘΡΙΗΙ, ’θαη ΑροΙΔ]0}1. ΒΕΡπαγά οἱ ΝΟΡῚ ἐϊαιθηῖ ἀθὺχ 

{γὸγ 65; 768η ὀϊαϊα ἰΘῸ ἅτΩὶ ᾿μΕΠπ|6 ὃ, 1,65 ἔγτα15 οηΐ ἀὰ ὀΐ 6 ἐπουπΊθϑ. 

Βαῖτθ υθηῖ 46 ΝΠ]Δη ἰ6 (ὐγέϊοϊδ, ἰὰ] τηοηΐθυ ἢ ἴθ] 161, ῬΔΎΘΥ 

1. [ἃ ΆοοΒ6, Ρ. 476 : « Ζι ἀδπ ᾿μδϑίθῃ 
Ἠδπαβου θη σοματνὲ ἀ6ν (Δ ΑὈΥΙ ΊΘη 515 
ὨΪΟΒΕ. » 

2. Ομδοομάν 8 ἀϊξ, ἀδπ5 88 βυόψαο : 
ἐπιπνοίᾳ τινί. 

ὁ ᾿Ἀχχίολος. (᾽ 688 ρᾶν δύζθιιν" 486 ἘΔΡυΙοἷτι5 
ἀοππθ ἃ Βου παρὰ ΝΘ 1116 {{{π8 ἀ Ἰπηρυίπιθιιν, 
Βουπᾶγὰ οϑὲ 16 ρυΐποῖραὶ! αἑΠΠ6ὰν ἀ6 ον 5 
εἴ 16 Ροιυΐο-οη-ἴγαϊπ ἀθ 1 δηΐγθρυϊδθ,, νοϊἹὰ 
ἴοαϊ, Οἶδβὲ ἸῈὰ Ογὐέϊοὶβ {ὰὶ πηρυίμηθ. ἔδυ" 

8. ΟΒαϊοοπάν!ο : .... δύο μὲν ἀδελφὼ, ὠοἷμυδ5 [αἱ-πηόπιθ αἷς ἀθ οἰ αϊ-οἱ : σεσυαφιιὲδ 
Βέρναρδος καὶ Νέρις, τὼ Νεριλίω, τρίτος ἀδαέογέαίς αἰέονίις Ποιποέρίἑ, Ογδέθι ἰδ, 
δὲ σὺν τούτοις ἑταῖρος αὐτοῖν, Ἰωάννης ΟἾἶἶδι μΐοῃ ἀέδβίρποι τὰ ἐΥροργάμρ]}}8, 



ΤΧΎἊΙ ΙΝΤΒΟΘΌΟΤΙΟΝ Α ΤΠ ΊΠΙΑΘΕ, 

50. ἔγά να 1}, ρᾶν ον ἰὰ στάναγο οἱ ἰὰ ἰὈηῖ6 (65 σαγαοίογοθ, ΡΆΥΟΡ 

[65 1465 ἱγροριαρθβ, ρᾶγθι [65 [Ουμ ΠἸ ἴα γ 65 46 τηῤίανχ, ἐ6 νό]η, 

(6 Ῥαρίθι, δἵο. : [65 1018 ΔΠῚ15 ΠΘἢ οἠΐ ρᾶ5 ὀϊό 4υΐϊτ65. Ροι 

θδαιοοαρ τποϊη8 ἀἰππο οθηϊαϊηθ ἦ6. μ21}}16 ἔλᾶπο5, ο᾽ Θβ τὰ αἴ 1Ὸ 

ΡΟΣ ο6 411 τδργόβϑηϊογαϊ! Δα] οι ἀ᾽Π 11 οοίτθ ΒΟΠΏΓΩΘ ἧ. 

᾿)όπλόιγ 5 (Πα! οοπάγ]6 ὀϊαι! ργΡοοββθυν ἀδ στθο. 1] ἀναῖ ὀϊό 

οὐ 1] ὀΐαϊτ πηδηλθ ΘἤοοΓ [6 πηαϊίγ ἀθ Βεγπαγὰ ΝΟΥ]. ΟἾ 6δϑὲ [1 48] 

οαϊ ᾿Ἰἀόθ ἀς [᾿ὁἀπτοπ, 41 ργόραγα [65 τηδιόγιαχ, 48] ΘΟΥΤΙσ ἃ 

65 ἔριδυνββ. Νίαιβ. [ἃ θοππηθ γοϊοπῖέ 46 ὁ Οσγθὸ ρᾶβϑίοπμηό ρΡΟῸΓ 

65. βΊοιγοβ 46 588 ραΐγιθ, ἔὰϊ τοϑϊόθ ἃΡβϑο! απηθηΐ ϑἰόγ!θ. 585 [ἃ 

ϑόπόγοβιϊὁ 46 Βογπαγὰά οἱ ἰὰ δοπιρ]οιϊό ἀὰ [γὸγο οἵ ἀθ 1 ̓Ἅτη1 ἀθ 

Βονπᾶγά. ΟἾ ὅδ οα 406 Ἰ)έπιόιτια8 (Πα]οοπάν]θ γθοομπδῖξ ἰ]- πη θη16. 

Βευπαρὰ ΝΟΥ, θη σονάποθ, ἀΔη5 50π ὀρῖττο ἀδαϊοαίοιγθ, οουγὶθ 

Ιοίισο ἰαῖιπα ἃ Ριοσσ ἀθ Μέαιοιβ, ἀέοϊασο 486, 51 ᾿ἰ᾽αντγε ἀοιί 

ἸΠΠΠΙ Ποῦ ἃὰχ ἰθΘῸΓ5 οἵ ἀὰχ ἴαἰθηῖβ ἀθ Πέιηόίγιαθ 46 Οτὸϊρ, 

6116 ἀοἷῖ ΡΙθη ἀαναηΐδρα ΒΠΟΟΓ ἃ [ἃ 506 06 οἵ ἂὰ ἀδνοιιοιηθηῦ 

ἀο Π)όπμιόϊνια5 α᾿ Αἰ 65. 

Τ᾽ ἐάσῃ 46 ΕἸοΓΘμοΘ Ποὰβ γοργόβεηϊθ θχδοίθηηθηΐ ο6 4α᾽ αιγαϊ 

Ρὰ ὀΐγθ ἀπὸ ΘΟρ18 465 ροδηι85 Ποπιόρι 4165 ὀογτθ οὰ ΘοΥτρόθ ΡᾺΓ 

συ χυιῃ 465 ασεοβ 411 Θχρ! αδίθηΐ ἀὰχ βίπαιθυχ 46 ΕἸΟΓθποΘ, 

ἀς Ἄοπιο, ἀθ ὕἴβῃϊ86 οἵ ἀθ ΝΜ ]δη, 165 νθυϑ ἀβ ᾿᾿ 7ἠἰακία οἱ ἀς 1᾽ 0- 

εἰγοδόο. ΟἾ ϑϑῖ ἰὰ νυ]ϑαῖθ ΖΑ ΠΠ1Πη6. 1,65 ΤΩ ΠΌΒΟΓΙ5 α᾽ ἀρΓὸδ [654116]5 

ΟἿ ἃ ᾿πηρτϊπηό π᾿ ἐϊαϊθηΐ ρᾶ8 ἃποίθηβ. (Οἱ ἐϊαϊθῃὶ [65 ἴθχίθβ οοὰ- 

γαηΐ5,), οοὰχ 406 ΟΠδ] Ομ άυ]8 ἀναῖῖ ἰὰ5 ἀνθὸ Τπέοάοτοα 46 δὰ 

50}. Ὠ1Δ1Γ6, ΟΘῸΧχ 481] ἀνα αι ἰἰτὸ ἃ Βογπαταὰ ΝῸῚ1}1. Βογπαρὰ 

ΝΟΓΙΙ αἰπνηηθ, ἀδη5 5ὰ ἰοἴττ ἃ ΡΙοστα ἀ6 ΜΠ έαΙο15, 46 (Πα! οι - 

ἄγ] ἃ οοπίγοηϊό ρανΐουῇ 865 ΠΠΔΠΊΙΒΟΓΙΪ85. ἀνθὸ ΕἰιβδίαιΠθ : στ 

Εἰπιδίαϊᾳιὶ σοηῃιηιοηίαγ ἐϊ5 ΤΣ ΧΟ εααηιγεανὶΐ αἰ ογογείανιέ. 

(Βαϊοοπάν]β γόροϊθ θῃ σσθὸ ἰὰ πηόπηθ οἤο88 ἡ. Νίαἱβ [65 ἰγᾶϑθϑ ἀθ 

οοιῖο οοπίοπίαϊμοι βοηΐ ογ ρϑὰ ψἹ810}65. 1] δϑῦ ρῇΌΡΑθ 8 4116 

᾿᾽ ὁἀττοαν. πθ τοοοῦγαῖῦ ἃ Ειδίαι μθ 416 ρον νόγι βου 51 [6}}6 οἷὰ 

1. δυπθ ἃ τέοϊαμπηό βοὰν οὰχ ἀμ8 Ρᾶγὲ ὡς Ἐπδίατῃθ ὀΐαιξ θῆσοοσα ἱπθαϊξ: 11 πἶὰ 

46 ρ!οῖνθ. ΠῚ τουταἶπο τηόπηθ Ρὰ απ ΟΥἹ ἀἶθα-.͵. ἐτό ριθ}16 ροῦν 1ὰ Ῥγοπηϊδσο [οἷβ 4τι6 ἀδπ5 

τπουϑίαδαθ (τοιμα ΠΠ], Ρ. τν, δα ποϊθ) : Γέώποι ἀ Ηομπιὸνο αυΐθα ἈΡ0}06116 ἰὰ Ἀο- 

« ϑα]νοῖο αν θπ65 πῸ 1165 οἵ σΘΠΘΙΟΒὶ ; χαί- πιὰϊηθ, δά3-ὅδ0, «παῖγο νο]πιο5. 1Π- 

ρετέ μοι.... χαὶ εἰν ᾿Αἴδαο δόμοισι! » [Ὁ]]ο. 



ΤΕΧΤΕΒ ΜΑΝΙΌΒΟΒΙΤΘΟ ΕΤ ΤΕΧΤΕΒ ἹΜΡΕΆΙΜΙ 5. υχιχ 

16}}6 Ἰϑοοι ὀϊαϊε ΘοΠ ΟΡ ΠῚ ἃ 66 4 Ἰλαιβία τ 6 ἄναι Θὰ Β0115 [65 γὙΘῈΧ, 

51 ΠΟΥ ΠΟρτΆΡμ6 ὀϊαῖν σον ΘΟ, δὶ [ἃ ροποίπδιιοη ὄϊα!: 58 |5[Δ1- 

5δηῖ6, Π| πὸ 8᾽68ὲ ροίϊῃηῦ ἀδθιμαπφ 8 16}16 νατιαπΐθ, οἰϊόθ Ρδγ 

Επβιίαιμθ ἀλπ5 565 ποίθϑ, π᾿ ὀϊαιῦ ρὰ5 πηθ!] ] αν 486 ἰὰ ἰθοοη ὁοιι- 

Γδηΐθ, δὲ δὶ ᾿Ὅη ἢ6 ῬΟΌΡΓΑΙΣ ρᾷ5 ΓΘΠΙΟΠΪΘΙ, ΡΤ Εὐαδίαι 6, αἰχ 

ΘΟΌΓΟΘΒ. Πηδηθ5 46 ἰὰ ἀϊοῦομ Πομπηόγ 46, ἃ ΑὙΙϑιαυ 6. Οὰ ἃιχ 

ἀἸβοῖρ]65 ἀ᾿ Αὐβίανχιθ, Ομ! οοπάν!θ μ᾽ αναῖῖ ρᾶ5 [146 46 66 46 

ΠΟΙ5. ΠΟΙΏΙΏΟΩ5. ἀπ6 ὁἀ πο ΟΡΙΠΖι6. ΝΙαΙ15. ο6 56 γα [αϊτο ογὰπ 

ταϊτθθηΐ ἢ] πΓ6 ἃ 88 ΡΟ ὦ οἵ ἃ 5Β0η ΒΆΥΟΙΣ 4116 46 αἸΓ6, ΘΟΙΏΠῚ6 

οἢ Ἶ6 ογοῖγαιῖ τοὰν ἀθογά, 4α}}} π᾿ὰ [αἰὖ ἀποὰη ἀϑᾶρο αἘὰ- 

βίαι. Ἠδθογθίζοηβ, 81 Ποῖι5 ψΟΌ ]ΟΠ5, 40} π᾿ αι ρᾶ8 ἀοπηό ἀὰ 

ΡΓΘΙΏΪΘΙ ΘΟῸΡ ἰ6 ομοί- ἀ'ανγε ἀ65. ΔΠΟΙθηη 65. ὀαΠΠΠῸΠ5. ΠΏΡΥ]- 

Πηέθ5:; Τη815 ΓΟΠΊΘΤΟΙΟΠ5-ἰ6 ἀν ῖν ἀοπηό τη6. ΘΌνγΘ χορ] θηΐβ, 

Β1Π0 Ρᾶγἤαι[6, οἵ α᾽ νον ἴαις ν Ηοιηὸγο Δ η5 τὰπ ἴντα Ρ] 115 

θεαα ἃ 1᾿΄ὃἹ] χα ἀθοαηθ ΘΟρΙθ [αι ἃ ἰὰ τηδῖη, οἵ ρ[ιι5 οουγθοῖ 

ἃιι58ὶ ὁ, δἵ, δοιηηιθ 1 ὁἀἸθαν 16 τϑιηάγαπο [α]-τηόπηθ, ἀ᾿η ὈΓΙΧ 

δηἤηῃ ΔΟΟΘ5510}6 ἃ ἰοῦ. 

Τ᾽ ἀπ οη ρτῖποθρ5 ἀ᾽ Ηοχηὸγο π᾿ 6βῖ ρ]ιι5, ἀθρυῖ θην Εβυθηηο, 

4 Ἂπ6 ουγοβιιέ ΒΙΒΠΟρταρῃιαπ6. Νῖαιβ 6116 ἃ οοηβοσγό, 81} [6 

ΠΤ 465 ΠἸνΤῸ5 ΤΆΤΘ5, 1Π6 ἤδαΐθ να θιχ, ΘΙ 165 ΔΙ ΙΘΌΓ5 

ομΐ ραᾶγό 154 ὰ ἀδιιχ Π}1}}6 ἔγαμοβ οθίϊα βϑιψαθ ἀθ ἰὰ ΡΥἸ να 

ΤΥΡοστΆρἢ16. ἴἰπ ΘΧΘῃ ρα ΠΟ τορι ἃ ἐξέ ραγέ, θη 1806, 

[ΓῸ15 ΤΏ1}}6 51Χ οϑηίβ ἔτᾶποβ. (᾽ δδῦ ἰὰ Βιδ)οιπὸααθ ᾿πρόγ!α]6 4] 

"α δομβίό, οἱ 401 ἰὸ ροββὸδάθ. 1] υ ἃ, ἀἴττ- Ομ, ἸΓΟ15. ΘΧΘΠΙΡΙΔΙΓΘΒ 

5 νά] 1η, απ ἃ ΕἸΟΓΘΠΟΘ, τη ἃ ἴϑη]86, πῃ ἃ ΝΆρ]65. 851 78 Π|818 

σαθί φα τη ἀ᾽ Θηἴτα οὰχ ὀΐαϊτ τη15 ἃτχ δ μ σ 8, πὰ] ἀοαΐο 4ι}]} 

Ὧ6 πηοηίὰϊ ἃ 665 ρΓῚχ [ἀΡα]οὰχ 481 [Οπὶ βουγο 46 ρΙ{16 165 {π|6-- 

ΓαϊΘΌΓΒ οἵ [65 ρ ΠΟ οριια8. 

(δϑὲ ρᾶγ οδηΐδϊηθβ 4π6 8586 οοϊηρίθηϊ, ἅτ 5612] Π16 δἱὸο]θ, [68 

ὀάἀπποη5 α᾽ Ηομηὸνο, 1,65 Α14685 ἀοῃηπθηῦ 16 βῖρηαὶ, οἵ θιθηϊδι οὴ 

ἸΠρΡΓ 6. Ηομηὸγα ρατίουϊ : ἃ Βιταθθουγρ, ἃ ΒΑΪ6, ἃ Τιοῦναῖη, 

Ἰ. δὲ ὀΐϊορθ πὸ 5ἌρΡρ]ΠἜἋ4ι6 φυ᾿ὰ Π]αάς 40} ἀναϊξ πθ νάΐαϊς σἴθη, Τὰ βαϊναοὴο- 

οἱ ἃ Τ᾿ Θάγοοοο. ΟΠ οοπάγ]6 τϑοοππαῖξ ᾿αἰ- ηιγοριαοίία ἀναὶῦν ὁτ6 ἱπιρυϊπιόθ ἃ Ὑεπῖθα, 

πηόπηθ 486 ἰ6 τοχίθ ἀθ ἰὰ βαϊἐγαοἠονιγοηιι-- ἀὸβ 1486, μὰν 1δοπίοιι5 ἄς Ογὸΐο, Μαὶ5 

οὐιθ δὲ ἀθ5 ἢ γηῖιος δϑὶ ἀότθνῖα]6, ΝοΪσ 1  οοὲ ὁραβοι!α πὸ οοπιρίο {π6 ΘΟΠΠ16 γαγοιῷ 

ὨἾ ἃ Ρὲ. ἀοππον 416 66 ααἸ} ἀναϊῦ, ΘΓ 66 ΓΥΡΟΡΤΆΡΒΙ 6, 



ἸΧΧ ΙΝΤΒΟΌΌΟΤΙΟΝ Α 1,Ἴ11Α9ῈΕ. 

ΘΟΠΠη16 ἃ  ρηϊβο, ἃ ἤοπηθ οἱ ἃ Ῥαν]5. Ναἱἰθ [6 οαϊα]οσαο 6 ο65 

νἱθαχ πἸομπθηΐ5 46 1 ̓ἂντὶ ἀθ (ὐΐοηθογρ Δρραγιθηΐ ἃ 1᾿ βίον 

46 ἰὰ τΥρορυαρ!ηῖο, Ῥΐθη ῥ᾽ 5. σα ἃ 1 Ἰηϑίοῖγο ἀπ τοχίθ 65 ροόβίθϑ 

Βιοπηόγ! 165. (᾽ δδὲ ἃ ρϑὶπθ 81, ἀδη5 Τοιιῖθϑ. 0658 ὁ ΠΟ η5, 1} Ὑ Θἢ ἃ 

ἸΡῸΪ56. οἵ Ζυδίτα ἄοηῦ πἀῃ ΡὨΠ]οΪοριιθ αἱΐ ἃ 5 Ἰπχυϊόΐου. (61165 

Πηδη165 411 αἰΠόγθηῦ 16 οἰ 5. 46 ἰὰ ΕἸΟΓ τη 6 ἢ6 τηᾶυαθηΐ, 6ὴ 

ἀόβηϊνα, 46 465 ργορυὸβ ᾿ηϑ]ρηΠδηῖ5. 

[ἃ Ῥγθιηϊὸγο ΑἸ] άϊπα (ρηῖβο, 1ὅ04, ἀἄδιχ νο]απη68 πη - οοἰανο) 

τοργοάυϊ 4αθ] θἔοΙ5. ᾿α5α᾽ αιχ [ααΐθ5 ὑΥρορτ ΡΒΙΖι65 ἀς 1 661- 

θη ῬΥΪΙΠοΘρβ. ἀδροπάδηϊὶ 1᾿ ἐἀϊθιν ἀναὶΐ ἀ65 τηδπιιβοῦ θα ἀπ6- 

ΓΘηῖβ 46 οϑιχ 46 (μαϊοομάυ]θ, οἂν 1] ἃ τόϊηϊόρτό ἀδηβ 16 ἰθχίθ 

4.6 165 νϑὺ5 406 ΟΠ] οομάγ]6 π᾿ αναὶξ οουταιηθηιθηΐ ροϊηΐ οοη- 

115. ΑἸΠ51 ἰὰ θ6]1]6 τό!θχιοη 4 Ἡθοίον, 7ἰαιίθ, ΝἹ, 366-268. 

[4 ἀδυχιὸπια ΑἸάϊπ (1517, ἄδαχ νοϊαμηθ5 1η- οοἴανο) ΤΌ 556 }ι- 

Ὀ]6 δχιγιθαγουηθηΐ ἃ 1ἃ ΡΥ ΘΠηϊὸγ : πηδ]5 6116 δὴ ἀπὸγο θθαποοαρ 

ῬᾶΡ [6 ἰθχίθ. Οχ ἃ 186 ἰαγροιηθηΐ, οθίϊθ ἴοἱβ, 465 τη πη βου 5. 1,65 

ΟΠδη ρθη θηῖ5 οἠἱ, ὀϊά [οσὶ ποιαῦγοιχ. Ναϊβ ἰΟὰ5 Π6 βοηΐ ρᾷ5 (68 

ΔΗ] 6]]ΟΤΑΤΙΟΏΒ ἡ. ΕΠΘΒΙΙ ογογαῖν 46 |᾿ ἐἀΠτο αν ἀναῖῖ ἔτᾶγαι!]!ό ἀθ 

τόϊ6. Μίδῖβ 1} Υ ἃ, οοπιπιο 61 ΟΠ, ἀ65. οἴοβθβ ζυ θη πὸ 46- 

νἱη6 Ροϊηΐ, 4 ὍΠ Π6 ρϑαΐ τηδηηθ ἀθυίποῦ; δὲ ρ]5 ἀπο ἰθρο 46 

1ὰ ἀδυχιόπηθ ΑἸ ἀϊπ8 οοηϑίαϊθ, ΘΟμ 6 [65 Γοϑ ΠΟ Ὼ5 46 ἰὰ ρΡτ6- 

Τηϊὸγ 6, ὯΠ6 οοηΐτοπίδϊοι 46 πη η ΒΟΥ 8 ἧἦ. 

Τὰ ἱγοϊϑιὸπηθ ΑἸάϊηθ (1524, ἀἄθὰχ νοϊαπγθα 1η- οοἴανο) ε᾽ἃ ΤΊΘῊ 

41 1ὰ] 5011 ΡΙΌΡΓΘ. Οὐδηΐ δὰχ ὀἀ!ΠΠΠ0Π5 Ἱπιρτπγέθ5 οὰ εἰ Ἰὰ, 46 - 

Ρὰ15 [ὰ ἀδαχιὸμηθ ΑἸάἸπ6 1054 ἃ ἰὰ Ἀομηαϊηθ, 1] ΠῪ δ ἃ ρὰϑ 

ὉΠΘ 401] 5010 δαῖτα οἴ ο56 οἵ {αι ἼΠ6 ΤΟΙ ΠΡ 55:05 46 [ἃ ρΓοΙηἸὸΓ 

ΑἸάϊπθ, ο᾽ εβί -ἀ- αἴρα 46 110 Π ῬΥΪΠΟΘΡ5 ἃ ρϑὰ ῥγὸβ τοχίμε]]θ, 

οὐ Ζα ̓ η6 ΓΟ ργ βϑοη 46 ἰὰ ἀδυχιὸμηα ΑἸ π6, οἷ {α τη 60Π1- 

ῬΓΟΙῚΪ5 Θηίγθ ἰὰ ργθιηϊὸγο ΑἸάϊπθ δὲ 1ὰ ἀθαχιὸπηθ, ἰδπτὸϊ 1᾿ ὯΠ6 

Ργόἀοπηπαηῖ, ἰαπτὸϊ ᾿᾽ααῖγο ὃ, Τὰ ργοιμιὸγο Αὐρϑηῖπο (Θ γϑθουν.- 

1. ΠΕΥΠθ., Ὁ 11 ἢ: ΦΈΧΙΣ :. τς ἘΣ 2. ογαΖ, ἄἀλῃβ ποίγε “ρρεηάίϊοο Α, Ἰὰ 

« οοάϊοα τη 5. ἴῃ ἰοοΐβ, δἱ πὸπ πΡ ] 4116 

« διηηθηπαΐαπι, 58] 06 πὰ πηι αΐαπι, 6556 ἃρρᾶ- 

« γοῖ, » ἘδθΡΙ οἴ α1δ ἄνθο ΓΆΪΒ0η. 6116 
βυοαποοιρ 465 ἰθοοπβ 46 Ἰ᾽ ἐἀ!ἴοπ ᾿ ποθ Ρ5 
να ]αϊθηΐ τηϊθιιχ 41π|6 661165 4111 5᾿᾽0 80ηΐ 58}}- 

βεϊτπόρ9. ἀθρι18, 

γτόρομπβ ἀβ ΥΥοΙΓ ἃ Ἐγπαϑίὶ. Ῥγόμαςθ ἀθ 

1804, 6 ποίβ. 

8. Ἤογτδ: ᾿- 1, ΡῸ ἘΣ Σικ " « Ἰπαδ ἃ 
« πι}1}0 εδἀϊΐογο οοάϊοοπὶ ᾿πβρθοΐμμη 6586 

« 11 Θομρουίπμι δϑέ.» (85 ὁ 10 Π5 π᾿ οπΐ 

ἀποιη6 ἱπιρογΐαποθ ΡΠ ]Π]Ο]ΟρΊαιιο, 



ΤΕΧΤΕΡ ΜΑΝΙΌΒΟΒΙΤΒ ΕἸ ΤΕΧΤΕΒ ἹΜΡΆΙΜ ΕΒ. υχχι 

Θ6 0156) 6116- πηόπηθ (ϑιμΆΒθοῦνο, 109, ἀδιχ νοι πη65 1π- Οοἰαγο) 

ἃ ὀϊτό [αἴθ 588 [16 ἀ᾿ οι ΤᾺ ΠΙΙΒΟΡΙ., ὅ0 ἢ. ΔΡρΡΘπαϊοαϊο ἀ6 

νἉΡΙ Πῖ65. ἢ δδὲ {σὰ Ἂπ τόδ ἀ6 ἰὰ οο]] θη ἐἰ65 ἄεδιχ ΑἸάϊπ65. 

Τι ὀάϊτθαν, 4Ὁ1] τονιθηΐ ῬγΡΌθα 6 ραυΐου! ἂὰ ἰοχίθ ἀθ ΕἼΌΤΘΠοο, 

ἃ 5 πιρ] Θμχοπὶ νοΐ {πὸ 1 Ὅπ οΘοπηϊε 165 ἸΘΟΟΠ5 411᾽}} π᾿ αναὶῦ ροϊηῦ 

ΔΡΡΓΙΟιγό68. 

ἴΠπ6 ἀ65 ὀάιοη5 ἀδ ΒὰΪ6 (141, 1η-[Ὁ]10) δϑὺ τθιημαγ 8 }}}]6. 6ἢ 

66 Φι ὋΠ Υ᾽ ἃ Ἰοἰηΐ ρΡοὰν ἰὰ ῬΓΘμΙὸγο [Ὁ]5 ἃὰ ἰοχίθ [65 56}0}165 

Ρβθιάο- Πιάγμμθ. Οἱ Υ᾽ ἃ Ποῦ 0581 [65 ()μϑοίΐογιδ ἀοηιόνἱψιιθ5 ἀ6 

Ῥογρῆγγα οἷ 80η Οριιβοῦ]θ 50 1᾿Δηΐγο 465 ΠΥΤΊΡἢ 65. {Ππ6 ΔΕ|76 

465 ὀαἀποπ5 46 Βὰ]ο (151, 1π-[0]10) οΘοπποηΐ, ΡΟὰΓ ἰὰ ΡΥθιηἸὸγ 6 

[οἱ5, ἀπὸ γα ἀπο ο ἰαΐη6 Θἢ Τοραγά ἀπ ἰθχῖθ, οἴ, 5} 165 ΠΠΆΓΡΘΒ, 

ἀη 6 ὄθασομο 46 σοπιπιθηΐαῖνα ἰαἴϊη. ΟὨ ἀγαϊῦ ρα ]1έ ἃ ρατῖ, ἀὸ5 

1528, 1ὰ τταἀαοϊίοι ἰαῦπθ ἀ6 Πιαανθηῖ 4}1ὰ οὐ Ἀδρμδδ] ἀ6 Ὑο]- 

ἴθγγθ. [,6 ρβϑϑιάο- ΠΙ ἀν πη ἐϊαιῖ ᾿πηρυιτηό ἀδρα15 1617, οἱ Ῥου- 

Ρἤγτο, ἀθρὰ!β 1521. 

[ἃ ῬἈοιμπαῖηα (1δὅ42-1ὅδ0, ααίτο νοϊαμπηθ5. 1η- 0110) δϑὲ ῥτι5 

οὐϊὲθγθ δοιηστηθ ὁπ! ΡΓΙΠπΟΘρ5. 465 (ὐοηη)εθγίαϊ 65 α᾽ Ἐϊμαβῖατῃθ 

486 ΘοΟπηπη6 Τοργοάποιοη 465 ροδιηθ8 μοιμόμιαθβ. ΕΠ]6 ἃ ρουγ- 

ἴα πὶ 50η πηότι6 ρρορτο. ΕἸ]6 ΤΟασηῖ θαι οοὰρ 46 ναριαπΐθβ Ρ] 118 

ΔΠΟΙΘΠΠ65 οἵ πηθ}} 665 46 661}165 ἀ6 ἰὰ ἀδαχιὸπιθ Α]άϊπ6. Οη 

ΟΡΟΙΣ 4α᾽61}16 ἃ ὀξό ἀϊγθοϊθιηθηϊ ᾿τηρυπηέθ 50} ὯΠ ΤΠ ΠΟ}. Βῃ 

οἴει, 51 1 δα Ιου 5᾽ ται! ἀοππα «ἃ ρμοῖπα ἀ8 οογτῖσοι ἰὰ ΕἸΟΓΘμΠπ6 

ον ἰὰ Ῥγθιῃὸγο Α]άιϊηθ ροῦ Θῃ ἴαΙΓ6 58 ΘΟρ16, 1] π᾿ αυγαὶῦ ρὰ5 

τηδη 6 ΠΟῊ Ρἷτι5 46 ἰὰ ΘΟ έγο ἄνθὸ [65 Θχρ! θα! ]οη5 ἀ᾽ Επβίαιμο, 

δὲ 46 τηθϑῖϊγα 6δῃ ρᾶγίαι! τὰρροῦγὶ οἱ ἴὰ ἰβφοῆ πηργιμηόθ ἀΔπ5 [65 

γ6γϑ, οἵ [ὰ Ιθοοη ᾿πίθυργόϊέθ ἀδη5 [65 ποῖθϑ ἀπ οοιημηδηϊαίθαν. ΟΥ, 

1" γ ἃ βουγθηΐ ἀϊδοογάδηοο. 

Ποιὸ 46 Ηβδητι ἔβίίθηπο (1ὅθ66, 1π-ἴ0}10) 6ϑὲ 16 Ῥγθιηηῖον 

γΟΪατη6 465 βοοίω (γαοὶ ργἱποῖρος ᾿ογοϊοὶ φαΥΊγἰγῖ5, ἀπ ἀ65 Ρ] 05 

1Π᾿|ϑῦὉ 85 ΠΟ Πα Π]Θη15. 46 ἰὰ ΡΒ] ο]ορία ἀα 561 2ὸ πα βιθο]6. 1] ὀϊαῖι 

ἀπ Πού 16 αἰ ἸπδιιρΌ ΕΓ ΠΙΘχ οοίίθ σγαηᾷθ ΘΠΓΓΘΡΙΊΒΘ. Ἡδηῖὶ Ἐ5- 8 
ΕΠΠΘΏΠΘ ἃ 115 Θἢ ΟΌΥΓΟ ἅγθο πη σοὺ Ρατίαις 65 τηδϊόγιατχ Δ6οιι- 

τ} 65. ἀθριι5 ΟΠ] οοπάυ!ο: εἰ τουῦΐ ο6 40} Υ ἃ ρϑυβοῃηθ!]θηηθηΐ 

α]οιτό οϑὲ θχορ]θηΐῖ. Αὐι881 [6 βιισοὸβ ἃ-ἰ-1} τό ὄραϊ αὐιχ πιόυ 165. 



υχαῖι ΙΝΤΒΟΡΌΟσΤΙΟΝ Α ΤΠ Ὶ11ΆᾺ9ῈΕ. 

(ἶδδὺ οϑῖϊο ὀάτίοι 48] ἃ ἢχό ἰὸ ἰοχίθ 4 Ἠοιηὸγθ. ὧδ 416 ποιϑ 

ὨΟΙΏΙΏΟΠΒ Δ] τ᾿ πα] ἰὰ νυ]σαῖθ, π᾿ θδὶ ἀαῖγο οἤοβ6 4πὸ 16 ἰθχῖθ 

τα} μὰν Ηθηνιὶ Εβιθηηθ. 

Ηδγυηδ 5᾽ 6ϑϑὲ οῃβοχψιό ἀ6 ἰὰ [γᾶῃο δ ἀνθὸ ἰαα6}}6 ΗΘΗῚ Ἐ8- 

ΠΘΠΠ6 οὐϊὸθνο ἰὰ βαρόγιουὁ 46 505 ῬΡΓΌΡΓΘ {γάγα}]}. 1] {α1Ὁ ΓΘΠΊΔΓ - 

4ᾳ 6. 486 ἰ6 πουνθαι ἢ Ὗ δϑῖ ρἃ5 ἃ11581 ΘΟ ΠΒ: ἀὄγα Ὁ] 6 φα οἢ [6 ΡΟΌΓΓαΙΪ 

ΟΓΟΙΓΘ, οἱ 416, ρᾷ" δχϑιηρίθ, Ταγπὸθα ἀναῖϊῦ ρα] 1ό, θα 1ὅδ4, ἅῃ6 

1αάίο οὰ 56 ἰγοινθηΐῦ τοὰΐθϑ [65 θΟΏΠ65 ἰθοοῸη5 6 ἰὰ Βοχηδῖηθ. 

ΠῚ ἀν 486 [16 νιθὰχ τη ηθβοῦ ἀοηϊ 5᾽ 65 5ΘΡΥῚ 1 ὁ Πθιιι Ἶὰ ΓΟΌΓΗΙ, 

Θη ἀἐβηῖνο, 4 ἢ 5562 ρϑῦϊν ποτα ἀ6 ἰδοῦ ηβ ΠῸῚ ΘΟΠΠΙΙ6Β 

ΘηοοτΘ, Ἐπῇη 1] τσορσόομο ἃ Ηθηνι ἔβίίθππα ἀ6 Ἰ6ῖθυν 565 γἈΡΙΔΠ 65 

ἃ ἰὰ τηᾶγρα ἄνθὸ ᾿ἰὰ Ὀσγηηα] γρ. (γράφεται), 585 ΕἸΒΕΠΠΡΊΙΘΙ ΘΗΪΓΘ 

65. Ἰθφοῃϑ, 588Πη5 αἶγα 46 416}}16 ϑοῦγοθ νἱϑηΐ ὁπαοαης α᾽6|165. ἢ 

εϑί οοίδιη 46 Ἠθηῦὶ βύθημπθ ἀυγαι ὈΙΘη ἴαις οἱ 6 ΠΟΠΊΠΊΘΥ 

Τυγηὸθα, οἱ ἀθ γθηβθιρ  δχδοίθπιρηΐ 16 ᾿ἰθοΙ ΘΓ 50} 165 ΟΥΙΡΊΠΘΒ 

ἀ65 νὩυδηΐθβ. Νίαιϑ 16 ἰοχίθ 4} ἃ σοῃϑίιὀ π᾽ θη ναι Ρᾶ5 Τ]ΟΙΠ5. 

ϑοῃ Ἠομπηὸγα δβὶ [6 ἴγρε ἀὸ ἰοὺ οδχ 401] ομΐ ὀϊό ᾿τηργὶπιόβ ρθη- 

ἀαπὶ ἀ65 5ιδ9 68. , 

ΤΠ οιμὸγο 46 ϑοῃγένόἰ 5, ρα θ]1ὁ ἃ Ατηβίθγαδπι ρὰγ Τομ]5 Ε1- 

φανοῦ (16ὅ6, ἀδὰχ νο] 165 ᾿ῃ-“Παατίο), οϑὶ ἰἃ βθὰ]θ 465 ὀαΠΠ]οη5 

[1165 ἃ αἰχ -ϑϑριιὸπγθ δι 6 481 δ 1οῖ ἀπ οογίαιηθ τἐραϊα- 

τοη. ἘΠῚῸ πὸ ἰὰ τηόγιταϊτ ροϊηῦ. ἘΠ|Ὸ δϑῦ ρ]θῖηθ 46 ἔλαϊθβ ἴγρο- 

ΘΥΆΡΠΙα. 65, οὖ [65 50Π0}165 οἱ ὀϊΐέ ραγου!ὸγοπιθηΐ πόρ]σόθϑ 

Ρᾶν 1 ὀἀτῖοαν. Π| οϑὲ βουυθηΐ ἹΠΊΡΟΒ51016 46. Θοπργοη 6 ο6. 4 ἃ 

νου]α ἀἰγο [6 ρβϑυάο- Πιαυπηθ, 

ΒΆΓΠ65 ἃ δϑϑαγό, θὴ 1711, 46 ἔδινε τηϊειχ {416 Ἡθηνὶ Εἰβιθπηο: 

Τη815 1] ΗὟΎ ἃ ροΙηΐ Τέ551. (8 π᾿ βδϑὲ ρὰ5 416 ᾿ Ηοπηὸγε 46 Βδγπ 685 

5010 585 ψΑΙΘΌΓ; 1] Υ ἃ πιόπηα ἀ6 [Ὁγὶ θΟηΠ65. οἤο565, οἱ 411 βοῃΐ 

γοϑίέθϑ ἀβθρα]5. ΒΡ μ65 θϑὶ [6 ῬΥΘΙΏΙΘΡ ὁ ἸἴΘῸγ 4] αἴ δὰ [᾿Ἰάόθ 

ἀβ οομίγοηϊον [6 τοχίθ ἀθ 1 7ἠἰααίο οἵ ἀθ 1 Οεγοδόθ ἀνθὸ 65 οἰϊὰ-- 

τοη5 ἀ᾽ Ηοτηὸγθ ὀρᾶγβεβ ἀδη8 Ρ]αΐοῃ, ἀπ5 Αὐιβίοϊθ, ἀδπη5 ΒΙὰ- 

ἴάγαπ6, ἀΔη8 αἀ᾽ Δα Γ65 δαΐθαγβ. (Ἶ δϑὲ 18] 41} ἃ Γθδιιπέ, ρ8 Σ᾽ Ἔχθηι- 

ΡΪε, ἀ᾽ αρτγὸβ 16 2)ομωϊόριο ΑΙ οἰ δίαείο ἀς ῬΙαῖοπ, ᾿ἰθ5 θθαὰχ ν 8 46 

᾿᾿7Πἰαάς, ΝΠ, δ48-ὅδ9, ἀοπῖ τὴ 568}, ἰὰ νϑὺβ ὅ49, 56 [1 ἀδη9 

65 πηδηλϑοῦ 5 ἦα Ροδιηθ. ΒΆγ 65. ἅναὶῖ [τὸ ἀπὸ οογίαϊπο ἐϊιάθ 



ΤΕΧΤΕΒ ΜΑΝΙΒΟΒΙΤΘ ΕΤ ΤΕΧΤΕΒ ΙΜΡΕΙΜΕ5. ΧΧΊΙ|Ὶ 

αἀ Ἰδαβίαιθ. ΠΠ θα ἃ τὸ (65 ἰθοοὴβ οἱ 65. Θχρ᾽ θα! 5 ϑοινθηΐ 

ΘΧοΘ ]ρηῖθϑ. [,6 τοχῖθ 6 Βάγηθθ. δῦ Δοοομηραρηό ἐ6 ἰοιῖ65. [Ὸ5 

50Π0}165. ΔΙ 5 Θοπηῖιθ5. ἴΠη Ομ θηςαῖτ ρουρόϊαθὶ ὀοίαῖγοῖς [68 

ΡΓΪΠΟΙρα]65 απο τόβ ἀὰ τοχίθ οἱ 4165 ΒΟ ΠΟ] 1651 πιπη6 ΤΊΟΠ6. Θ0|160- 

το ἀθ νὰτιαηΐθβ οοπιρὸΐα 1 ΔΡΡΆΓΘΙΪ οὐ χαθ᾽. ΔαΙβ ’ὰ τόοθηβιοὴ 

ἃ ὀϊό πιὰὶ αι. Βάγηθ5. πηδη αδ1 46 προ θηΐϊ. 8.65. ΤΠ] ΔΉ ΠΙΒΟΥ (5 

ὀταϊθηΐ τηδιιναῖδ, οἱ 11 [65 ἃ οὐτ5 θΟΠΒ. [6 Ρ] 8 πιδαγα!5 ὀΐαιί ρεό- 

οἰβόπηθηϊ οο αὶ 4α᾽}} ογογαῖῖ [6 τη θ]]Θὰν, [6 501-ἀἸβα πὶ ΤΠ ΒΟΡΙΐ 

ἀδ ᾿᾿αγοβονόχαιθ πόοάογθ. Βαγμ 65 γάτα Ὁ]Π1Π {π6] {6 [Ὁ158, σου μη6 ἃ 

ΡΟ δΙβιν, [65 ΙΘΟΟΠ5 ΠΡ. Ἰπλ6 65 [65 ρ] 0.5 ἀὀἐβοίιιθιι865. Πα 65. [Ὁ]5 

1] οοπ]θοΐαγο οἵ ᾿ηγθηΐθ ΡΟῸ] 805 ΘΟΠΊρΡίΘ ΡΥΌΡΓΘ, οὐ ΡΓΘΒ416 

του] οῖι"5 46 ἱγᾶνθυβ. Οἡ αἰγαιῦ 4116 50η {γᾶν 81] 501 ἰὰ νυἱσαΐθ π᾿ ἃ- 

γναὶΐ ροῦν Βυΐ 416 4 [ΔΙΓ6 ΓΘΒΒΟΥ ΤΙ ἄνθο ᾿᾽τι5 α΄ ὀοἰαΐ 165 501465 

πηότιῖθ5 ἀθ ἰὰ γόοθηβιοη ἠδ ρητσι Βιϑίιθηηθ. 

Ηδυπθ [ας ἢ 45562 σταπα ὀΐορθ ἀ6 Βᾶγηθ5, οἵ 1] π΄ἃ ρὰϑ ἴοσΐ 

ἀδ σόο᾽ ἃπιου Ροῦτ ΒΆΓΠ65 46] 41165-ιΠ 65 465 ᾿ἸΟΔ ΠΡῸΒ5 7 ῸΠ ΡΓΟ- 

ἄἴρτιθ ἃ ΟἸαγκθ : πηδ15 ὙΥ̓ Οἱ ἃ δὰ ραγίαιϑπηθηΐ ταῖβοη 46 4αΔΠ1Η6υ 

ἀβ λάδἠοιι" πὶ Ἰοτητη6 411 Γαργοομαῖ ἃ Ηρητὶ Εβι] Θηη6 46 Π᾽ΆΥΟΙΡ 

ἴατ᾽ ἀαοαπ ἀϑᾶρα εἰ ιβίατηθ, δἵ 4] 58 να υϊαι, ρου 588 ρᾶγῖ, αὟ 

ΔΥΟΙΤ ΡΓῚ5 ἴοσ! 66. 481} Υ ἀναὶῦ ἃ ργεπατοῦ. Ηθητσὶ Εβίίθππμθ ναι 

οοΙηρυ θέ Ἐπδβίαιμθ, α001 4α᾽ 6η αἸ56 ΒΑΡΠΘΒ; 5θυ] θη θη 1] ἢ Ὗ ἃ 

Ρὰ5 85862 ρυϊδό“. 511 πὸ ρᾶτ]α ρᾷ8 46 ἰὰ ρϑῖπθ 40} 5᾽6δϑὲ ἀοηῃηπέθ 

αγθο 6 οοτητηθηϊαΐθιν α᾽ Ἠοπιὸγο, ο᾽θβδὶ 486 165 Ῥῃ]ΟΙοριιο5. 46 

66 16 πηρ9-ἰὰ, οοτητηδ αἰ ὙΥ ΟΠ, π᾿ αναιθηΐ 5ο001 4Ζὰ6 46 ᾿᾿πΠΠΠ᾿ Ὃ ἀκα 

Ιδοῖθαν, οἷ ραββαϊθηΐ 5005 531:|6η606 66. 4π| π᾿ Ἰητόνθϑβαιῦ Ζὰ6 ΘῈ 

Θ]ΟΓΙΟΪΘ Ῥουβοηη6}1 6". 

ϑδῃπ6] ΟἸασ Κα οϑὲ ἀῇ πο {{Π{Ππ||θῖτο. [ἃ γοηομημόθο ἄτι ᾿Ππόο]ο- 

1. ΒΟΜΕΒῚ [πτ1λ8 ἘΤ ΟΡυβϑεὰα, εὐ τ « γ6γῸὺ ΆγΠΘδ5, 41] Ἐαδία 11 ζγέϊηια 

ἐασάίογη δεμοίία ςοἰνο ἐπ ον ρΥθέαϊοηθ5 νοΐθ- « 

γρ. Ἰΐθπη ποίς ρουρϑέιε ἴῃ τοχίμπι οἵ 1π 

56Π 0114, νάρῖς ἰθοῖ, δος, Τούαμη οὐαὶ θ]υχὶ- 

ΠῚ5 ΠῚΔΠΈΒΟΓΙΡ Ε15. Ὑ ΘΕ 5 [1551Π|15 δὲ ΟρΓΙΠ115 

ΘΠ ΠΟ θιι5 ΘΟ]! ἴα πη, ἀποΐαμα, Θηηθη ἀδζιιμη, 

εἴ ργίϑο ἱπίοσυιδς! γϑϑεταΐαιη. Ορνα, 
βίο δὲ πη ρθηβ15 105. Βάγπθβ, 8, Τὶ, Β. ἴπ 

Αολά. Οδπία)νῖρ. τορὶ νοι ᾿ϊηρτο 

ῬιΟί ββοῦῖβ, ((λπιργιάρο, 1711, ἀθιχ νοὸ- 
Ἰχπι85 ἴῃ 45.) 

2. βνοίόροριόπες, {11 Ρ». χ, ὅ : « ἴρ86 

δον ἡΐα 56. οοηπιρίἑαϑοε Ἰκοῖα!,, «πὰ πὶ ἴῃ 

ει. δὲ συ 415. ῬΡΟ 6551 0 1} 118. 5115 ψάμτ 5 

δι, δὲ 11 νιρὶ ἀοο!, δὲ ππι5 6. θᾶ μ0 15 

41 Ἐπιβεα τ ϊαπη. παντοῦ θ ΘΙ] ορθυαηΐ, 

Ὑ Ά]ΟΚ μα Ἰ15 πη ΟΠ. » 

5: ΝΥ οἷν. ΤΠ ΣΝ Οὔτε ἃ. τδοπϑθαπίδηα 

ΘΟΠΙ ΡΥ ΑΓ ΟΠΪἶ5. ΠΟ ΤΟΡΘΙΊΟ. » 

4. Μέιηβ ρᾶψϑε : 

ἱπηριιηθ εἰἰβϑι πα] ταν ἰᾺ ΠΟΡΘ5.,), 4005 

ποθ, τλτιτα 15 πη οΥΠ]115, 1Π ΠΟΘ} ΡΤΟΙΘΥΓΘ 

ΘΟΡΊΠΠΙΙΣ, ») 

« ΠῚ. δϑηΐϊπὶ βῴρο 15 



ΙΝΤΑΟΘΤΟΤΙΟΝ Αα Τ ἸΠΙΑΡῈΕ. ΤΧΧΤΥ 

δίθη δὲ ἀὰ ρ}Π]Οβορ 6 ἃ αι 66}16 ἀπ ῥ] ]οοριιθ. Οθϑὲ θα. 4] 

ΘΧΡΙΙΖαΘ ἰὰ ἰουῖαπο ἐο 1 Πομπιὸγο ἄς ΟἸατιθ. Οὐαπὰ 16 ῬΡΘΙΏΪΟΥ 

γΟΪΠ16 Ρᾶγαΐ, Π᾿ἀπηόθ πιόπιο 46 ἃ τηοῦὶ 46 ᾿᾿ἐἀ!τοαν, 11 [ὰΐ ἀο- 

ΟἾΘΙΠΠ ΘΟΠΊΠ16 ἘΠῸ ΤΏΘΡΎΘ116. 1,65 ΔῸΓΓ65. γΟΪΠΊ68, 41 Π6 50ηΐ 

Ροϊηῦ .(ἀ6 ΟἸαυκο, πηλ15. 46 δοῃ {|5,. [ΓΘ πὶ δ σι 61}}}5 ρΡ]ὺ5 ἴατά 

ἄγθο ἰὰ πιόπηο ἴανουν᾽, (δ π δδῦ ρουγίαπι φα απ οαντασα ἀ6 ρΡγὰ- 

πσαθ. ΝῚ 16 ρὸγθ 1 ἴθ ἢ]5 π᾿ οπΐ βοηρό ἃ [Ἀ1Γ6 τιπ6 ΤόσθηβΒΙο νόγι- 

1806. 115 εἴαοθηι [65 Ρ]115 σγοββθ5 [απυΐθϑ 46 ΒΆγΠ65, νοι]ὰ ἰοαΐ, 

Τ|5 α]ουίθηρ βουνθηῦ (65 ποΐθϑ ᾿πῈ{1|65. ΘῈ ῬΥΙΠΟΙΡΑΙ τηόγιτο, 

ο᾽δδὺ ἀν ΟΡ 115 Θἢ Τοραγα 465 γεὺ5 αἰ ἨἬομπιογο 165 Ἰτητ!Π10η5 46 

γΊΡρΙ 6 οὐ 465 δυΐγεθ ροϑίθϑ ἃποῖθη5. Οὴ ρϑαΐ τηῤιηθ ἀἶἰτα 486 

οοἴῖθ ὀάποη, 851 ϑουνθηΐ τοργοάιϊπϊο ἀσταπὶ ἰ6 αἰχ- πα 1 π6 

διὸο! 6, π᾿ ϑδὶ ἀθνθηθαθ σαθίψαθ ομοβα 46 νγαϊπηθηΐ βόγιθαχ {α᾽ θη 

Ρᾶβϑδῃΐ ΔΧ τη81η8 ἀ᾿ ΕΥ ποϑῖ!. ὙΥ̓ ΟἹ, 41 [ὰ Ομ ΠδΙβδαῖῦ ὈΙΘη, Ρα15- 

4} ᾿᾿ἀναῖῖ 1581 Θουτισέθ εἴ γέπηργι πόθ, 6 ἢ ῥα γ]6 ῬΓΘΒα 6. ἅγθο 

ὉΠ ΒΟΌΨΘΡΆΙΏ τηόρυ δ΄. 1] δδί ργορα}]6 416, 51 6116 ἀνα ὀϊό βιριπμόθ 

ἀπ ΠΟΙ] πιϑῖθ χαθίοοπαιθ, οἢ π᾿ δὰϊ Πα Πη815 ρατ]έ α΄ 6116. Να!ϑβ 

1 αυΐ ἀἴγθ, ἃ ἰὰ ἀέομαυρθ ἀ6 ϑαιπηι6ὶ ΟἸατκθ, «αὐ οη ἰὰ] ἀγαῖῖ 

οἰποι!]Θπιθπὶ ᾿πηροβό οοῖίθ θθϑορπθ, δ 46 ο᾽δβδῖ ἀδη5 50η Ηο- 

πιὸ 406 ἰὸ ἀπο ἀδ (μου ]απὰ ἀδναῖς Πρ 1 ΠΠἰαείο εὐ 10- 

εἰγοδόοὐ. Τ᾿ ἀπο ἀθ ΟἸαγκο οὐ 565 ΤΕ Ρ  55101Π|8 ὈΡΙἈΠΠΙΑ65 

ἢ ΔΡΡΑΡΠΘηποπΐ αα᾽ ἃ ἰὰ Ποπιθποϊαίαγο 1]: Οσταρ 486. ΗδΡ]65 

εἰ δγυπο [πἰ|-τηόμηθ ΤΟ Δ 5561: 46 }}65 π6 τηδυ]αθηΐ δποιμη 

ῬΙΓοργὸβ ἀΔΠ5 ἰὰ ΡΠΙΠΟ]ΟρΊΘ. 

ΕγΡΠΘΒ11 ἃ ἰαιδϑδό [6 ποῖ 46 ΟἸ]αυῦκα δὰ {ἴτθ, οἵ 1] ἃ δοηϑοῦγό 

θη οἴει τοὰϊ οα 4}} ἃ ρὰ 46 ᾿᾿ὀά!πΠοη ρῥγομπιὸγ". ΝαΙ5 ο᾽θδῖ δὴ 

γόα! τέ πῇ δα 6 ἰἰνγθ. 1,6 ἴοχίθ ἃ ἐϊέ ἀόβαγγαββό 46 ἴουὶ οα 4] 

γοϑίδιῦ ΘΠΟΟ ΤῈ ἦδ65 Βοουῖθ5 ἀθ Βαγπθ5. 65 σουυθ οι Ο 5 ΠΘΌΓΘΙΙ5685 

4, Τιοπάνοβ, 1729-} 740, αιιαῖνθ νο]. ἱπ-4 5, 4, ΟΜΗΡΟΥ ΑΠΑΝΤΑ. ἨΗΌΜΕΆΙ ΟΡΕΚᾺ 
2, ογεχ γοϊόροπιδιος, 111, Ὁ». χ, ὅ. 

8. Οἡ ἸΙϑα]ξ, ἀλη5 16 ἰἴνο ἀπ ῬΥΘΠΙΪΘν 

γοΪππη6 : « Απποίδ!!οη 65 1π 5.11 56. 6 155- 

« 5π| (Π]ΠἸΘ μὴ: Ααριισ, ἀποῖὶθ 46 (ππι- 
« Ρουϊαπά, εἴς. ὑϑρο 1|5811 βου ρ5ὶῦ ἃ 66 

« 6141 ϑαπλιθὶ ΟἸανκο, 5. Τ. Ῥὶ υ 1,6 {5 

46 ΟἸανκα ἃ τηοαπἰό 16 εἰ 6, δὴ γΟ πα ρυ Δ ηΣ 

66 νομὴ δὴ 1732 μουν ᾿᾿ἀ ποθὴ οοπιρ]δίρ. 

ΟΜΝΙᾺ 6κ γδοθπδίομθ δέ οἰ ποῖϊς ϑαριοίϊς 

Οἰανκιὶϊ α. Το Ρ. Αὐοθϑϑιῦ ναγιϑῖαβ δου Ομ Π 

18 1108. οἵ δα, νϑίθυαπη, οαρὰ 1, πὰρ, Εν- 

ποβίϊ, 41 δὲ ποῖὰβ 8185 Δάβρθυϑιὶ (1 δἰ ρχίρ, 

4709-:1764, ὅ νοϊπτηθ5 1η- 89). δἴξο ὀάϊτοη 

ἃ τό θῆφογθ γόπηρυϊπιόθ ἀδπ5 ποῖα δἰδο]ο, 
Τιοῖρχὶρ, 1824, 1ἃ ἔναποο, ἀθρι5 Ἡθηνὶ 

Ἐϑιϊθηπθ, π᾿ ναὶξ υἴθη ρυοά 1. 



ΤΕΧΤΕΒ ΜΑΝΌΒΟΒΙΤΒ ΕΤ ΤΕΧΤΕΒ ἹΜΡΕΆΙΜΈΕ5. , ἔΡ 'ῷ ὅν 

Ποῖ ἀπιέϊοτ ὁ ἀλη θϑαποοιρ ἀ6 ραββαᾶροβ οἱ ’Ϊὰ νυ] σαῖθ Ἰα δα 

ΠῸΡ ἃ ἀόβινον. 1,6 Θοπημηθηΐαιγ ἃ ὀϊό ποι] θιηθηΐ ρου ϑοιϊϊοπηό. 

Οἱ 8θηϊ ραγίους ἰὰ ἰοαοΐιθ ἴθ πηθ δὲ ργαά θη ἀ᾽ιη ΡΙΜ]ΟΪοριιο 5. 

46 οδ φαὶ! ἔαϊι. (δ {γρᾶναι!, χα ΕΛ ΠΘ511 π᾿ αναῖῦ 4 ΟΡ ΘΠ ΓΟΡΙΙΒ 

4α᾽ὰ σοπίγο- ον, 1] 1᾿ἃ ΔΟΟΘΟΙΏΡΙ ἀνθὸ θΠ6 ΘΟΠΒΟΙΘΠ06. οἵ ἀῃ 

ΟΡ ΡαΪΘ. Δ ΠΏ} ]65΄. ὅδ η5. 1ὰ ἀῤοουνθγῖθ 46 ὙΠ]Ποῖβοι, [Ἢο- 

πιὸγο αἰ ΕΓ 6511 ἀθιηθαγαῖϊ, ἃπ πο] η5 σαδηΐ ἃ 1᾿]ἐἑααίδ, ’6 ἀθγηῖον 

τηοΐ ἐθ ἰὰ οὐἱαιιθ, οἵ, ΘΟυ 86. ΠΟῚ5. ΔΙΙΠΟΠ5 ἃ αἰτο, ᾿᾿Ηοπιὸγο 

εἰό ιν, ΟἾ δὲ ἄτι τηοη5 16 ἀθυπὶθν τοῦ 468 1᾿ΔποΙθ πη ΟΥΠΠΘΈΘ. 

Ηδυπε ἀρραγιθηΐῖ, θη ἀόριε 46 [π|-πηόπηθ, ἃ πὶ πο 468 ποῦνθδιι. 

ἴ{π ἀ65 ορυαπεβ πηόγι[ο5 αἰ ΕΓ 6ϑίῖ, ο᾽δδὶ ἀ᾽ἄγΟΙΡ 511 ΤἝΟΟΠΠΔΙΠ8 

Ζαΐαγϑο [65 ΓΟΘΒΟΊΓΟΘΒ ἀοηΐ ΟἹ ἀἸβροβαιϊῦ 48 80η ἴθιῃρϑ, 1] ἐὀϊαιῖ 

ἸΠΊΡΟ551016, ΒΟ οτέ πὰ] στό, 46 σοῃϑίἊιθυ τῇ ἰοχίθ ἀ᾽ Ἠομηὲγα 

Ραᾶντουϊ Θομουτη8 ἅτ ὑΥρ6 δηΐγενα φὰ οἵ ἰὰ 5οῖι8 [65 αἸΓῸ5. 465 

ΘΡΆΤΩΓΩΙΤΙΘῺ5. οἵ 50115 ἰὰ ἰδ[{γ6 465 πιδΠ 80 115". ΝΟΙΙΒ Π᾽ΑΥΟΠΒ 

του] οαΓ5, ἄΥ6ὸ ΕΠ 6511 τηόπιθ, 486 ἰὰ ρογίδοποη 46 " οιϊηὸγο ἀ65 

Βυζαητη5. δΊΈππ6 δπῆη ᾿᾿ Ποπηὲτο ἀ᾿ Ανιβίασαας ! 

4. ὙνοΙ, Ρροϊόρονιδπιθ5, 111, Ὁ. χ- πὶ, ὅ: 
« ΑἸΐο δπίπιο δὲ ἀοοίγιηθ ἀρραγαΐα δὰ σὑθ- 
« Ροϊθιππὶ ΟἸΑγΚΊπιιτα ΘΧ ΘΠ Ρ πὶ ἃς 668- 

« 51. Εγπαβίαβ, ἴδ ΠῸΠ Βροπίθ, 564 [ῦγὰ- 

« ΥἹ δαὶ νοϊππίαίθ, Οὐᾶπλ Ο ΤῈ Πὶ ΘΠ 
« τηδρὶβ Δἀπηϊ γα πιά πὶ ρμαΐο ἴῃ ΟΥμᾶπ0 ἢος 
« αἴΐθπο ορϑῖδ, 4πᾶπι ἴῃ ῬΓΟΡΥΙ5. 6481- 

« Ρυβάδπι, 4π ΘΟὨ ΘΠ ΟΣ ϑιπάϊΐο μ6γ- 

« Ῥοϊἶνι, » 

2. ΥοΙΕ, ΠΠ, νυ. χι, ὅ-6 : « Τὰπέαπι 

« αρογαὶ 116 ἃ Ῥϑύγθιδᾶ Ορ᾽ πίοπμθ ΘΟΓΌΙΩ, 

« 41 Ὠοά!οααθ ἤππὸ ἰδχίππι, 6118}15. Ρ81}}- 

« Ἰαὔϊπὶ ἴον ἰουταπα [δοίτιβ 6ϑῖ, σ᾿ πα  ππτη ἃ 6 

« ῬΓῸρΡ6 μουσόπνευστον ΠΆ)»6γῈ νἱἀϑπίμν.» 



ΟΗΑΡΙΤΉΙ ΤΥ. 

ΠΆΡΕ Ὲ ΥἹΠΠΟΙΒΟΝ, 

πο] πιο ὙΠΟ ΘΟ Π. ---- 865 ΡΓΘΠΊΪΘΙ 5. ἰγάναῦχ. --- Ὠέοουγνογία ἀμ 

"Δ ΠΟΥ ἐθ ηῖ56. --- ΡΟΡΠ]οδ ΠΟ η ἀὰὰ ΤΠ 50 11, --- [6 {πὸ οἱ 

Ιὰ ἀδάϊοαοθ. --- Πεβουὶρίίοθ. ἀπ πηϑπιιβοῦῖς ἐδ γε ηΐ56. --- Η]βίοϊγο 

46 ἐ6 τη3Πη 050 ὙΠ. -- Τοχίο ἀ6 1᾿ 7αεἶο ἀλῃ5 16 πη Π 5. Υ ἀ6 ὙηΪ56. 

- Β0ΠΟ] 165 ΤπΔΥΡΊΠΆ]65, --- 1,65 4πᾶῖγ6 σ ΔΙ ΠΊΔΙΡἼΘΠη5. --- [6 56Π0 - 

ἸΙαβίθ. ---- Ἠϊβίοιγα ἀὰὰ σοι ΠΙθηΐαῖ ΓΘ. τς Εδι5565 Ἰἀόθ5. σι" 165 δελο- 

ἰΐϊ5 Α. ϑολμοίϊος Β, οἵ ϑολμοίϊος Τ,. --- Πέβαρροϊπίθμηθηϊ οἱ οηΐποιι- 

ϑ᾽δϑηθ. (6 Ἐνόβόνιο- Απριδίο Ὑ ΟΠ, --- ΤοΥῖβ. 4 Ὸπ ΤΕΡΡΌΟΠῈ ἃ 
ὙΗ]οΟΙ30η. --- Οἡ ᾿ἰπἰὶ οοηίοϑίθ ᾿᾿ποπηθιν ἐδ 588 ἀέοσοπνογίθ. -- 1,65 

Ῥροϊέφοριόπες 46 ἌΥΟΠΓ δὲ Ὑ]οΐβοη. --- Πιόσαπαδ οἱ ΠἸβίοιγα. 

θη - Βαριβῖο - αϑραρὰ ἀ᾿᾽ Απ556 ἀ6 ὙΠ]οΙβοη ὀΐα!ϊς ΘΠΟΟΓο πη 

͵εὰηθ πομηπηθ φαὰπά 1] ἢ ἃ ὕἴβηϊιβθ, θη 1781, ἰὰ ἀέοουνογῖθ 48] 

ΓΘΏ ἃ 50Π ΠΟΠῚ ᾿Π]ΠΊΟΤ 6]. ΠΠ ἢ αν] οαὸνλα Ρ]ὰ5 ἀ6 ἰγοηΐο δη5΄. 

Ναἱβ 66 1θπθ Ποπηπ16 ὀϊα]: ἀὀ]ὰ απ νόϊόγαῃ 46 ἰὰ βοίθποο, ἢ ἂρ- 

ῬΑΤΊΘηΔ1 ἰδ ρα15 θα Δη5 ἃ ᾿᾿Αοαάδέχηϊα 465 ἸΠΒΟΓΙΡΓ ΟῚ 5 οἵ θ6}168- 

Ιειῖρεβ. ΠῚ υ ὄϊαϊα επίγό θη 1772, ἃ νἱηρτ- ἀθαχ ἅΠ5, ἅγθο ἀἸΒρΘ 86 

αἰ ἄσο, Οἡ 856 ἤραγο ρϑαϊ-ὀῖνθ 4}} ἀναῖ ἐϊό ροιιβδό ρᾶν ἰὰ ἴανθαν: 

ΠΔ15 1] π6 ἄθναῖν 50 ὀϊθοί!οῃ {αι ἃ 58 βοῖίθῃοα οἱ ἃ 500 τηόνθ. 

6 Ποαίφιο εἰ Προἑογίια, 4α}} ἀναὶδ οαϊαπηὸ 46 1ὰ ᾿]Ποὐ πόσιιθ 

(6 δαῖηι- ἀθυτλαῖπ 465 Ῥγόβ, οἵ 4} ναὶ οοριό, γᾶ 6ῃ ΔΙΊ, 

οΟΥΡΙσ ὁ, Θομπημηθηϊό, τη άπ ργδι]οα] 6. οὐ 11510]6, ἀναὶῖ ὄϊέ βοῃ 

56} ρυόποιν. 1᾿Αοαδάόιηϊθ, ἃ 4] 1] δου πα ΠἸαα1Ὁ 565. ἀἸ556 11 - 

ΕἸ0η 5. ἃ πηθϑιγθ 4} 165. ΘΟΠΊρΟβα1, π᾿ αἴ Πα ρᾷ5. τηδπηθ 418 

"Ποαννασα [ὰ Ἰπηρυϊπηό : 6116 ὁ]αι ὙΠ]οϊβοη Ἰουβα}} ἢ ναι ροϊηϊὶ 

ΘΠΘΟΙΘ δοΠονό τοῦθ 865 ΘΟΙ ΠΡ ΔΙΓ68 ἢ. [6 ᾿ἰνγα ρογία ἰὰ εἶαὶθ 

ἐπϑδονὶρέϊονις, γ». 8ὃὅ4-976. ὙΠ]οΙδοι ἀθβοθη- 

ἀαἱς αἶσα σομ! ποτ πλὸ δβρᾶσμοὶ, ἀθη Μι- 

4. ΤΙ ἐΐζαιε πὸ ἃ Οὐ οι} -ϑγ- ϑϑῖπθ. ἰὸ 

Ὁ Τηγ5 4700, [| δϑῖ ᾿ηοσνὲ ἃ Ῥάσγις ἰὸ ὁ Π0- 

γέ] ἂπ χ, 26 ἀν! 1806. ογαχ Ϊὰ 

γοίίοο 'ὰο ἃ 1 Γαϑεϊται 16 41 ἀνν}} 1806 μὰν 

16 βϑονόζαϊυθ ρουρόϊαρὶ Τ)αοῖον (Ο] 8556 ἀἾἢ15- 

ἴον". δὲ ἢ όνα αγθ ΠΟΙ ΘΠ η65), ὃ, 1 (65 

ποινθῆιχ όμιοϊνος οἷ {᾿ ἰοα πο ἀδς 

βοΙ] ἀθ Απθ80., νϑηῆϊ Θὴ ἘΡΆΠΟΘ ἅνθο Απη6 

ἀ᾽ Αὐτνιο! 6, οἵ αἴίδοό δὰ 5606 ὁ. Θ6Ε6 

ΥΘΙΠ6, 

5. ὙΠΠΟΙσοπ παν ας 486 νηρὶ Δ Π5 απὰπιε 

1] ττοσνὰ 50 ΑΡΟΙ]ΟΉἾ5 : Οὐν [65 ᾿]. ΠΟ} 65 



[ΠΑΡᾺ ΒΒ ΥἹΙΓΠΟΙΒΟΝ, ΠΩἈΝΥΙΙ 

ἄς 1778. ΟἾδδὲ τὰ ᾿η- ἀυᾶρίο ἀθ ο᾽5. 46 μ1}16 Ρρὰρο 5 (ΠΧΧΧΥΙΙ, 

906), αἰνιδό δὰ ἀθὺχ ἰοιηθ85 ἦν, 16 Πρὸ ΠΠΠΠΘΠ86. 4αἱ οϑὺ οὴ (ΐο 

ἀδ οθασαο τοῖο αὶ τουΐ ο6 486 ᾿᾿ὀάτίθιν ἃ [αι δὲ ᾿᾿οχαπιθη (6 

᾿οανγασ6 γοῦν 486 8 41] ἃ [αἰ πὸ δθηΐ θὰ ΤΊΘὴ ἰὸ πόνο ὅ. 

(δ ρ)η!οίοριιο 46 νἱηρτ- "15. ΔῺ5 ὀϊαιῦ ἢ ρα! οσταρἢ6 ΘΟηδοιηπιό, 

ἀπ ΟΥἹΠΖαΘ. ρόπόιγαηι δὲ τηρόηϊθιιχ, ἢ ϑαναηΐ 46 1 γα οη ἰὰ 

ΡΙὰ5 ναγιόθ οἱ 1ὰ ρίυβ ἀροπάδηϊθ. 

Ι,6 ]οαίφιι εἰ Αροἐίογεῖπις, Θδὺ ἀπ ἰοχίαφας ἀ᾽ Ηομὸν ; οι, ΡΟ 

Ραν]οι ὀχδοίθμηηθηΐ, οδϑὲ ᾿᾿αθγόσό ἀμ ἰθχιαυο ἀ᾿ Ποιηὸνο, ΑἸΏ5Ι 

οδδὲ δὰ} ἰ6 ἰοχίθ ἀὸ ᾿᾿7 ακίο οὺ ἀθ 1᾿ Οχίγοδόθ ψΖὰ6 5᾽ ὀϊαιθηΐ οοη- 

οϑηϊτόβ, ἀσγαηῦ ἰΓΟῚ5 ΔΠ5. 8ἃ11 Τ]ΟΙΠ5, ἴΟ115 [65 ἴον ῖβ, Το 65. [65 

Ῥϑοθογ 68, ἰοῖθβ [65 ροηϑέθβ ἀ6 ὙΠ]οῖβομ. ΠΠ ἢν ἃ ἀοπο ροϊηϊ 

ΒΡ 6116 ἃ ο6 4π6, ᾿Π6 [015 ἀδπ5 ἰὰ ὈΙθ]οι πόθ ἀθ δαιηῖ- το, 

ΙΠ]Ποΐβοη π᾿ αἰ τιθῃ δὰ ἀ6 ρ[5 ριοϑδό 416 ἀ᾽ Ἔχϑπλποι [65 τη ηι|5- 

ΟὕΙ5 α οιηόγο. Οὐ θβδὲ τηδηλθ ἀνθὸ ᾿Ἰπ θη 0 ϑρόοϊαϊς 46 165 ὁχ-τ- 

Ρἰοτον 48}} ἐϊα!τ ρανι ἀ6 Ἰγαηςθ. Π)δοῖθι ἀἰτ, ἀπ ἴάφοη νᾶριιθ, 

46 ὙΠΠοΙβοι ομθγοαιν 465. ομοδ85 ᾿π 6165, [,65 ἄθιιχ νο  αΠ168 

ἴῃ -4αᾶτῖο 46 865 πθοίοία σγοα ρνοῦνθηι θη οἰἴϑυ ψα᾿}} ἃ οοπι- 

Ραϊκό, ἃ ϑαϊηι-Νίανο, 465 πηδηβου 5 46 ἰουΐθ βογῖθ; πια 8 ὁ6 411} 

ἀναῖῦ βαγίοαϊ ομϑγομό, ο᾽ἐϊαιθης ἀθ65 οἴοϑϑβ ᾿πόα!65 588. ΗἨοιηὸτγο. 

ΠῚ 16 ἔαιτ Ἰαϊ-τηότηθ δπίθπαάνα απ ἀέθαϊ ἀδ 565 βηγοίόφομιδηοοἧ. 

δγανόθα ἀὰ ᾿ἴνρθ (ϑρόοϊπιθῃβ « ἐουϊανεθ, « πιβουρεὶ Π{Γθυάγτιμν [ΟΥ̓ Πι88 οἱ ΘΟ ρθηαἶὰ, 
]αο-οἰμεῖίο, οἷς.) βυπῦ βιρπέθβ ϑγοιιθέ, 1771, 

66. 41 γϑρογίβ ἅτ πηοΐπ5 ἃ 4770 [᾿1Ι4έ6 ἐδ 

Ῥαθ]οδίοπ. - 

1. [6 Ῥσθπηῖον ἴοπηθ ἢπιΐ ἃ ἰὰ ρὰρθ 452, 
5, οίοὶϊ ἰῈὰ ἐγ οοιηρίοὲ ἀὰὰ ῬΓΘΠΊΪΟΡ 

ἀτᾶγα! ἀθ ὙΠ]ΟΙθοπ ἢ « ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΥ ΛΕΞΙ- 

« ΚΟΝ. ἈΡΟΙΠΟΝΙΙ ΤΈΧΙΟΟΝ ΘΒΖΕΟΌΜ ἹΠ1Ὰ 15 

« ἘΤ ΟΡΎ55Ε4:. ΡΥΙηι5. 6 ΘΟΟΙο6 τηΔπι- 

« 5ουρίο ϑΠσογη ΠΘΠ51 ἴῃ [0 6ΠῈ νἱπΠα1- 

« οᾶνϊξ, ᾿ΠΠυ 6.5 ΓΘΡΌΣ σαν τη 6615, ἃ}16- 

α σαῖα Ηοπιοῦ} οἵ ἃ]ϊόγαμι Ροθίδυαπι ἰΟΘὰ 

« ἀϊδεπχιξ, ᾿πάϊοανῖ, ποῦῖ5. ἀΐαιιθ ἀπὶπια- 

« ὙΘΥΒΙΟΒΙΡ5 ρου ρ ἴα 5. 1Ππϑύγανι, οἵ γϑν- 
« 5ϊοποιῃ [αἴ πὰπι δ ἤθοῖ, ΤΟ ηπ65 Βὰρ- 

« ἰδία Οϑράσιθ αἶΑπμδβα ἀθ Ὑη]οΐβδοπ., 
« γορίς [πϑοῦὶροπππα ἃΐαι6. ΠΕ ΠΔΠΙ ΟΥ̓ ΠῚ 
« λετογαγατα ἀσαάοπηϊο ῬΑ ΒΘ Π515 50 5. 

« Οὐπὶ Ῥγοϊθροπιθηῖδ, [πα ]0}]}15 ΔιιοζΟ πη 

« εἴ νοοιπὶ Ηυμπιθυ οδγ πη, ἃ ΠΟΥΘμῚ ἴα]γιι- 

« 115. ὡμοῖβ, ἴμ 4υλλ5. ΟΙΠΠ65 ΘΟ οΙ5 τηὰ- 

« αἴχιθ διῃρίπμη ἢ] 1566 δουρίανο 5ρθοῖὶ- 
«ἸΏ6η, ΤΟργοβθηϊαηΐαν, ἀοοράϊε, ρῥγῖον 

« πλ]ΐα ππουβαιθ ᾿πράϊία οἱ ῬΒΙ δι οἢ 5 
« β'ΓΑΙΠΙΤΠΔΊΙΟΙ [γασπηθπΐα, [ΘγΕ] 1α ας ΕἸ νὶ 

« Ῥγοϑαϊοὰα τηθίαρῃγαϑὶ5 Οὐθθοα, 6 ἀπο) 5 

« ΘΟΟΙΟΙΡ 5 ΤΟΡῚ15. ἃ) Θοάδιη πππο ὈΥΙΠλτιπὶ 

α γαῖα, οαπὶ ποίι}15, δὲ νυ δηῖθι5 ᾿θοῖ]ο- 
« πἰθὰ5. τποίαρ Ραββα οἵ του! {|1αἀϊς 

« Πρυὶ,.» 

8. « Ουοά οἸτπι ἴῃ τοῖα οοηίροϊς Επ- 
« 5[ἴδτῃιι5, Ἰάθια ΘρῸ πιιρθν  ΘΠΘΙ 15, 400, 

« ἃπίθ τηϑθὰπὶ 1 (ἀδυπιδηϊὰπη εὐ Οὐ οϊαπὶ 

« Ῥχγοίθοϊοπθιη, ἃ ΟυἸϑ]λπϑδίπηιο ΒΘρΘ 

« Ιη͵55115. [πθυᾶπι, ἰδηίανὶ, 59 ]Π1οοῦ νὰν ]ὰ5 
« ἈΠΟ Ἰβϑι που ΟΡ δοιὰ ἴῃ Ζἰϊαείθηι 
« Οὔ  ἈΓΟΠ65 Ποιβάιι6 ᾿πΘα1ξ5, Π6Ὸ ΠΟῚ 
« Θἀππ!ομθ. αἰ ρΠΙ551Π|85, Ἂἰ6βουρ51, δ0]ορὶ, 

« οΟἸ Πρ, οὐ δϑοιηάν)πλ Ἠομη θυ οογ πὶ νοι- 

« δισπη Οὐ ἀϊπμθπὶ ἃ0 56 Γ16πὶ αἸδρόϑι ἴα 6 

« ἀϊροδδὶ, Αὐβθῃῖ, ΝΟ ΘΙ) 8125 ἈΡΟΠΙΘρῚ5- 



ΟΥΧΧΥΤΙ ΙΝΤἈΟΘΌΘΟΤΙΟΝ ἃ ΤἸΠΙΑΌΕ. 

[ἃ ἀῤοουνονῖθ ἀπ ππὰπυβογιῦ ἀ6 ἴθηϊβα ποδὶ ἄοης Ροϊηΐ ᾿Π6 

ἀροῦν} 6 ἀθ παρασὰ. ΤΠ μοι ὀϊαπὶ ἀοηπό, 6116 ὄϊαις ἀΡβοἱα--᾿ 

τπθηΐ ἱπόνιαθ!ο. Βίθα ἀ65. ουγριθαχ β8η5 ἀουΐο, ἀθρα]5 ΓΟ]5. ΟἹ 

4ααῖγα βἰὸο]θθ, ἀναϊθηΐ τοπιαγααό [6 464 46 βαϊηι- Νίαγο, 1᾿ἀναϊθηΐ 

ΡΓΒ. δὴ τηλῖπ, 1 ̓ἀναϊθηῦ ουνοτι, ᾿᾿αναϊθηΐ ἔθ]! ο1ὁ τηόπιθ. Ν 5 

115 ΩΨ ἀναϊθηΐ νὰ σαὶ απο 1 ἱαείο ψαθ] Ομ 4116, ἀνθὸ ἀ65 ποῖθϑ ἃῸΧ 

ΠΙΔΡΡῸΒ ΘΟΙΏΠΏ6 1] Ὑ 6 ἃ ἀδη5 ἰαπΐ αἀ᾽ Δα Γ65 πηδπ βου 5 ἀ᾽Ηο- 

πιὸγρ. ὙΠΠ]ΟΙβοη, ἃι ῬΓΘΙΏΪΘΙ ΘΟῸΡ α᾽ 6], νἱῦ 48᾽}} ἰθ παῖ ἢ Γέβου. 

Οὐ όταιϊτ ἰῈ ρ᾽ιβ ἀποῖθη 46 ἴοι [65 τηδηιβου 5 α Ἠομηόγο; ο᾽ό- 

ἴα ἀπ ἰοχίθ ἴον αἰέγθης ἀ6 ἰὰ νυ]ραΐθ:; ο᾽ ὀϊαϊθπῦ 165 51:9) 65 

ΟΡ 65 465 »ΤΑΙΠΠΊΔΙΓΙΘΠ5. ΔΙΘΧΑΠαΙΊΠ5: Ο᾽ἐϊα!ῦ τπ ΘΟΙ ΓΘ ΠἴδΙΓ6 

ἈΡΒΟ]απηθηΐ ᾿πόσι:. ΤΠ ραἰόορτᾶρμθ, ἀπ ῥ]οΪοριο ρθη ἀ᾽ἢο- 

πιὸνο, ἀ᾿ Αρο]]ομῖυβ, ε᾿ Ευβίαϊῃθ, ἀὰ ρβουάο- ιάγμμθ, ἀὰ 86Πο- 

᾿Ιαδίο ἀθ Ῥίθγγα Ὑιοΐογια8, π᾿ αναῖῦ ρᾶ5 Ὀ6βοῖη ἀ πη6 πη παϊθ ῬΟᾺΓ 

ΓΘΟΟΠΠΔΙΓ τη 1 6ϑλθηηθηΐ οἱ ᾿᾿ἂρα ἃ τηδηθβουῖ, οἵ ᾿ἸΠροῦΆ ΠΟΘ 

ἄς ς6 486 16 τηδηιπβοῦι Θοηϊθ δῦ. 

1,6 πιδηθβου 484 π᾿ Θδῖ ρᾷ5 ἰὸ δθ] ἀθ ϑαιηῖ- Νίαγο 41] αἱἷΐ 

(οαγηὶ ἃ ὙΠ]οΐδοι 65. 50 01165 ᾿πόά 165; τηδ]8. ο᾽εδῖ θοαὶ 4αϊ ἃ 

[ΟΌΤΏΙ [65 Ρ] 5 ΠΟΠΊΡΓΘΙι565, [65 Ρ] 5 ἈΠΟΙΘΠΠ65, [65 Ρ]Ὲ5 βανδηΐθ5. 

1,65 ϑολοίϊος Β, ο}}]65 46 ὙΙ]οΙβοα ἃ τἰπόθ5 ἀπ τη ηυβουῖ 468, 

α]οαϊθηῦ 4.6] απι65 ἀοοιπηθηΐῖβ ἃ οοὰχ 401 ΔΡροπάθῃΐί ἄδηβ [65 

ϑομοίϊος Α., ο᾽δδί - - ἀρ ἀδη5. οὁ61165 ἀπ τηδπηιβοῦὶ 4δ4: ΤηΔ815 

61165 π᾿ οῃΐ, 6η ἀἐπηϊνθ, 46 1ὰ γα]θαν οὐ α “πη οοτηρ!ὀπιθηΐϊ ἀθ 

66. 411 π᾿ εδί ρᾶ8 βαρ ιοιῖθ, οὰ ἀπ βαρρίόιηθηϊ ἃ ο6. 401 ἔαϊξ 

ἀέίαυϊ, ΤΠ). Π5 165 ρᾶββϑᾶρϑβ οὐ Α οἱ Β ἐϊαϊθηΐ ἃ βοϊαμηθηΐ 146η-- 

4165, ὙΠ]οΙβοι ἃ ργοπιέ (6 Β ροὺγ ἀοπποι ἰ6 Ἰθχίθ δομημηιῃ 

ΡΙὰβ ποῖ εἵ ρυϑ οογγθοῖ, [,6 τηϑηιυβουι 48 πὰ ἄοπο ὀἐϊό ροὺγ 

ὙΠΠ]οΟΙβοπ Τα ἢ ΔΟΟΘΒΒΟΙΓΘ. Αὐι551 ἢ’ οϑῖ - οα Ροϊηΐ οἰ - ἰὰ φαοι 

ἌΡΡΟΙ]6, Ρᾶν θχϑβί]θποο, 18 ἡμαγδονὶΐ εἷδ ἢ δγιῖδο, 16 πιαμιιδονῖΐ εἰ 

δ᾽αἰγί- ανο. (ὐοοἰοα; ἢ δηθίτιδ, οοὐίθ; ΜΠ αγοΐαχιιδ, οα βἰ παρ] πηθηΐ 

ἤ δηοίι5, αν οίαπιιδ, 6. τ᾿ δῖ 18 Π|815 458, ο᾽δδὲ του]οιγθ 44, 

« ΘΟΡ17) 41 86}011ὰ ἴῃ ἘπΡΊρΙθπὶ μυυΐπηθ ἄτι βέϊουν ἀ6 Ὑ1]οΐσοι ἃ Υ᾽ ϑιιΐδθ, εἴ αΐθη 
« εὐϊαϊῖ, Θχθιρ! απ βθαιῖιδ. » Πθδοῖθυ αἰ παναὶξ ἔχό ἀποαπα Πἰπιϊτα ργέοΐδο ἃ [ἃ ἀπ- 

406 Τιουιῖ5 ΧΥ͂Ι ἀναϊε νοῦϊὰ ατι6 16 σοῦνον-. γχγόρ ἀπι βόϊοιι", ὙΊ]Οΐδομ γϑδία τὰ ἅΠ ΠΟΥ5 
ποιποηΐῦ ἰοανπῖξ ατιχ ἀέρεμβοθ ἀπ νογᾶρα εἰ ἐδ Εχδποαι, 



"». 

ΓΙΑῸΕ ΒΡ ΥΙΠΠΟΊΙΒ5ΟΝ. ἢ ὦ δὴ 4 

Οη ἀόβιρμο 458 ρὰᾷγ δ0π οἰ ρθ, οἷ Ὀῖθη οι ἰὸ ποιημιο Β), οἷι 

Ρθῖθη οἱ ἰ6 πομηπιθ 7 δγοίιι αἰΐζ6)". 

1) 1]ἐαείο ἀς Ὠ]οΐϊδοι θϑὺ ἀπ 1π-[0]10,. εἸνιδό θὰ {ΓΟ ]85. Ῥαγ [168 

ἀγαηῖ Θμαοαηθ ἰθὰν ραρὶηδίίοπ αἰ ἴέρθηϊο : δυο ὀφοηιὸμιθδ, τιχ ρὰ- 

565; ἰοχία ἀ' Ηοπιὸγθ, 1230 ρᾶρθα ἃ ἄθιχ οοϊοηπθδ; ϑδολοίϊΐος, 

ὅ89 Ρᾷροϑβ 1581 ἃ ἀθχ ΟΟΪΟΠΠ65 : ΟΜΗΡΟΥ͂ ΙΛΙᾺΣ ΣΥΝ ΤΟΙ͂Σ ΣΧΟ- 

ΛΙΟΙΣ. ΗΌΜΕΒΙ [π1λ85 ΑΡ ΥΕΤΕΒΙΒ ΘΟΡΙΟΙΒ ΥΈΝΕΤΙ ΕἸΡΕΜ ΒΕΟΘΕΝ- 

511. δολοίϊα ἐπὶ ϑαηὶ αἸιϊημδοίηια 6ᾳ: θοιύίθηι οοεϊοθ αἰξίδηίιο 

πέο ρεϊηει)ι οεἰϊείϊέ οὶ αϑίογδοὶδ, οὐοίϊδοὶδ, αἰλίσ ιο δἰριῖδ 

οὐ οὶδ, “οι. βαριίδία (ἰασραν εἰ “π586 εἰ 7 ἱἰοΐδοηι, {ἰρδαίϊονι-: 

δὶ ΑΙοακοηιίδο, δοοὶοί. 1,αἰΐηιδ 1ογιοηιδῖδ., δίς... δοοαζί5. Απνοὸ 

ΜΌΘΟΙΧΧΧΥΠΙ. νενετιιβ. 1᾽γρὶς οἱ διωγρτίδιιο [γαίγιων (οἰοίϊ. 

διρογίογ μι νογιῖα, 

ΜΠ]οΐβοη π᾿ ναι ρᾷ5 ργόβιαό [1-πιόπιο ἃ 1 ρΡΓ βδίοη ἀἃ [ἰνγ6. 

1] ἀναῖϊῖ ἀδϊόριιό 66. 8501η, 6ῃ ραγίαῃι 46 Ἄβηϊβθ, ἃ [θα πη- Αηίοῖπθ 

ΟοἸ θα, 1Ὲ ἐμοῦ ἀθ 1ὰ πιδίβοῃ 4] 5᾽ όϊδ:  οπαυρέβ 46 16 ρῃθ]1θγ. 

ΠῚ ἤοπ5 ρθὶμΐ ο6 ΤΥ Ρορτᾶρῇβ γόμ! 6 ΘΟΠΊΠ]Θ τη βαγαηΐ αἰ ἰ511η- 

δαό, οἵ 1] ἀναὶϊΐ πη ἀρβδοίπθ οοηβδηοθ ἀδη5 50η χὸϊΐβ οἱ 4815 565 

Ἰαμηϊὸγ 5. ἢ ἸΏΡΓ 5510 ἀα ἰοχία οἱ ἀ465 δολοίΐοε ἀπὶ ἐϊτα δομο- 

νόβ θίβη αναηὶ 1788. Νῖαιβ ὙΠ]ΟΊβοη π᾽ αγαϊῦ ρα, ἀυγαπῖ Ρ] 516 015 

δ ηΠόθ65, 5. ΟΟΟΌΡΟΙ 46 ἰὰ ργέϊαοθ. ΠΠ ρᾶγτοοῦγαιῖῦ ἰὰ 'Ταγααϊο, ἐϊα- 

ἀϊαηὶ 165 ἀόθγι5 46 1᾿δπι{αϊτ6 ο οοα 6 580} [65 ΠΙΘχ 411 ἀναιθηΐ 

]. 415 ἐϊέ 1ὰ ἀτὸοθ. Ο᾽ ὁδϑὺῦ ἃ 80η τϑῖουν ἀ Ὅτγιθηϊ {ὰ}} ὀογινιῦ 165 

ροϊ ὀφοιγιόηιθδ; τη δ15 1] 165 ἔογινῦ διιϑϑιὁϊ, οἴ 585 πηδῃγ16 ῬΡΥΌ Πα ΓΘ, 

ΘΟΠΊη6 1] ἀϊτ, 16 ἴθπηρ8 46 Τββρίσον, ἃργὸβ ὰπ γογᾶρθ 481 π᾿ ἐϊαϊ 

ΡΟΙΠΐ ἃ1]0γ5, ΘΟΠΠ16 Δ) ΟΡ ἢ], ἅπ6 ΡΓΟΠΊΘμδ46. ἀρτόδ}]6 οἵ 

588 ἀδηροΓ. 1] ὄϊα!! 51 ργθϑδό 46 ἀέραρον ἰὰ ρᾶσοϊβ ἀοηπόδ ἃ 

ΡΌΡΙΠΙΟ θη 1781, 4}}} πῖΐ Θη Πὀγθπηθηΐ 46 οὐϊέ ἰοὰΐ ἈΠΟ ῬΓΟΡΓΕ 

᾿πτέγαϊτα, οἵ 4} βηνσογαὰ ἃ (οίθ πη 6 οο]]δοίοη 46 ποίαθβ ρὶα- 

τὸϊ φαΐ πο ἀἸδβονυίδιοη, ἰὰ τηατὸνα ἀπ ᾿γγ ρ]αϊὸϊ φαΐπῃ ᾿ῖντγο. 

1. Ῥνοϊόροηιόηος 46 ὙἸ]οΙδοπ, Ρ. χα: «Το ᾶπηθα Αἠϊομίτι8 (ο] θυ, 481 ἀπε ααὰπὶ 
« Ομΐογιμη, τη6 ἃρβθηΐθ, ορθιαυιμη Ὑ1{15 « ΑἸἰάογιαπι ἀοοίγπαμα ἴῃ δαάθπι αν) 6 Γ6- 

« δπιθηάδπα15 βεάυϊαπι ορογᾶμῃ πᾶνανὶέ μῸ- « ργαβοηΐαΐ, [6]]οἰὔθυιιθ 5115. ἱπάπι!ρος 
α ποϑ ϊβδίπη5, δὲ ἀγαοῦσαμη, [δ Πᾶν Πι, « οαπὶ ΘΥἀ11551Π|15 οἵ ΘΠ] απο  1551Π|15 ἴτὰ- 
« (ΑἸ) ]Ποαναια,, Εἰιδοαυιπήιθ [τ θγασ).͵ Ὸ « ὑλῖθυ5 5ι15.»» ΟΟΙΘΕὶ π6 5658 α πιρανίαϊ- ὦ 

« Ρου ἰδδίμηιθ, ΓΥρΟργάρ] 5. ἃ. ΙΒ] ΟΡ], ἐΤοιποηΐ ἀοαυ6 46 ἰὰ τᾶο]1ο, 



ἸΝΤΒΟΘΌΟΣΤΙΟΝ  ΕἼΠΙΑΘΈΕ, ΧᾺΧᾺΧ 

[μὲ ΤὉπΠ ἀο5 δηο όφοριὀηοςΣ οϑὶ ΘΧ ΘΟ θη, Π1815. [αν οϑὺ 1 41- 

ϑοβίο, ΠΠ εν ἃ σαὸγο ἀο ἰθοῖαγο ρ᾽υ5. ρόμπιθ] 6. Οἰοδὲ ἀπ ὁ 05. ἀθ6 

ΠΟΠῚΒ ΡΙΌΡΓΟΒ, (6 {Π| 605 ἀοαννασοβ, (6 Ομ το 5. ἀθ ἴοι! οϑρὸρο, 

ἦε οἰϊα!!ο 5. Θη εἰϊνθυθοθ. ἰἈΠΡΊ65, (6 5965 ΡΆΓΡΓΟΘΌΪΟΓ5, αἀ᾽αθνό- 

ΝΙΔΠΟῊ5., ἀΠΠ4Ὸ65, ἀθ οσθο 6 ὉΠΟΙαΪ65, 46. ραγθηι δοβ, (6 

ποίθ5, ἀ᾽ ὀἐχουυβαβ. ὙΠ] ΟΙΒῸ ἢ 5.6 ΘΧΟΌΒ6 [π]- Πηθπ16 ἡ. 

1 πὸ ἴααι ρὰ8 5 οι ποῦ 46 ὙΠ]ΟΙβομ ρύθηπο ἰ6 πἰνὲ ᾽ἀςὰ- 

ἀδιηιοῖθη αἰ ἼΤρ5α] οὐ ἀθ παϑηῦγο ἀθ ἰὰ δοοιϊόϊό ἰαἴπης α᾽Ἰόπα, οἱ 

411} ρᾶᾷ5886 501) {Π1 06 ἔγΆΠΟΔ15. 50115 51||6π06. 1{ ὀΐα!τ, ἀἰδρ!5 αἀἰχ Δ Π5 

οὐ ρΡἴτπι5, δα ἀὀ!Ποαΐθβϑθ ἄνθὸ 1᾿Αοαόμπηι6 4165 ἸΠΒΟΓΙΡΙΙΟἢ5 οἱ Β6}165- 

ἰθιῖγοβ. Ομ ἢ Ὗ ἀναὶῖ ρᾶ5 ἐγ 5-ϑυ ραὶ Ι ααθιηθηΐ ΔΟΟι61}}1 ἰὰ ρ]α- 

Ρᾶγὶ 465 ἰγᾶναιχ 60] Ἀγαιθηΐ 5.101 50 “6 αίφιιο εἰ “ροἠοπῖιο. Αὰ 

ΘΟ ΡΆΙΡΟ, [65 βαναηῖ5 4 ΤΙόπα [π| ἀναϊθηΐ [1 [ἀτα, οὖ 1] ἀναῖῦ ραβϑό 

ἄγ 60 ΘΧ, ἃ ἰὰ οοὐν 46 Υ̓ ϑιτηδν, [᾿ἀππέρ 1782 ργθβάαθ θηθὸγε ὅ. 

1] ὀταῖῦ ᾿᾽ᾶτηι 46 (μαν]ο5- Αυραβίθ: 1] ἃ νοῦϊα [αῖτθ Ποπηθαν ἃ [ἃ 

στᾶπάο {Π]ηϊνουϑιτό βάχόπηθ. (ἰδ ρᾶν ἀπ ΠΟ Π ἀπ πδιηθ σΘηΓΟ 

411} 5᾽ δδῦ {υπό αἰππ αἴτα βαθάο δ. ΠῚ ἀνα οομπὰ σαβίανο ΠΠ 

ἃ Ῥαγ15, οἵ 1] ἀναῖῖ ὀϊτό βέαιυμ ρδ1 [65 ὈγΙ Πα ἴθ 5 {πα }1165 46 66 τηο- 

ΠΆΡΩαΕ ἔαϊα] ἃ ἰὰ δαὸδάθ. (Ἶ68Ύ πηόιηθ ἃ (συβίανο ΠΠ Ζὰ6 Ὑ1]ΟΙΒοα 

ἃ ἀδάϊό 5οὴ 7 κα. 11 οὐϊὲρνθ τηδρηιβαποπηθηῖ, ἀδπ5. 58 ἀ661- 

οὔο6, [65 πλόγι[85. ἀτὰ ΤΟΙ; 1815 1] οὐϊὸ να τηδρηιῇ αι θη ΐ 1581 

Ι65 πιότιἰο5 46 ᾿[᾿οὐϊναηάθ. : ἩΑΝΟῸ - ΡΒΟΒΘΥΘΒ . ΝΟΥΑΝ. 

ΦΠΤΕᾺΒΝ Αὰ - ΠΙΑΌΙΒ - ΕΠΙΤΙΟΝΕΝ - ῬΒΆΕΤΙΟΘΒΙΘΘΙΝΥΝ - 

ΗΥ̓́ΜΑΝΙ : ΙΝΟΘΙ͂ΝΙΙ - ΜΟΝΥΜΕΝΤΥΜΝΜ :- ΒΕΘΤΙΤΥΤΥΝ : 

ΑΤΟΤΕ - ἘΧΡΟΙΙΤΥ͂ΝΜ. Οδιιθ ἀξάϊοαςο ἐθὲ ἀαϊτέε ἃ Ἔρμιὸδο, 1 

22. βορίθιγο (Χ ΚΟ ΟΤΟΒΆ.)1786. 

4. νοϊόρομιδηθα, Ὁ. 1: « .... Ππμα]ο ἃ 2. (ὐδδῦ μὰν οὐῦϑὰν 4 ἘΠ Θππα Οἰαΐνο- 
« [ογίαβϑθ ἐϊοίαχιβ, 51 ὙΙΔΊΟΥῚ ααϊοῖθ ἀ65{1- 

« ταῖο, αἴχιο οχ ρα β Τυχαα] 1] 55 εἰ νὰ- 
«5 4015 1Δοίαϊιι5. δῦ ῬΓΟΘΘ]115 ΥἹχ γ65- 

« ῬΙναμ, 6 ΡΟΒΕ Θεὰ, πο θη 115, ΘΠ 5, 
« βΡαδϑαϊουαπι [ΘΥΡῸ δἵ ῬΙΡἃ ΓΑ ΊΠ ΤΩΔΠ100115 

« οἴαρδο, αἰ βο  ΠἸπη15. ΠΠΠ ΠΟΥ 5. ἀθἴθβϑο δὲ 

« ᾿ΔΠοΥ 5 οοπίθοϊο, 481 τηττιπι διά αν], 

« 4] 5:}06, [ἀχπηθτη δ 51{1π| ῬΘΙΡ 658118, Π101"- 
« ἴοπι ἃπἴθ ΟΟΌ]05 ἹπητηἸπϑηΐθιη ῬΥΟΒΡΟΧΙῦ, 

« Πἰπλητογὰ ΒΟΥ ΘΟ νὰραγοῖ.» Οπ ἔγοῦνογᾶ, 

ἀὰπ5 ποΐνο πρρμεπείϊοο 1. 1᾽ἌπαΪγ56 465 Ρ)Ὸ- 
ἰόρονιόμθς ἀ6 ΝΠ]οϊδομ, δὲ 486 ποιλῦγθιχ 

οχίγαϊ 5 ἑοχίαθ]5 46 οοῦ Ἰπηρογίαπξε ἐογς, 

πηὸγ, ἀὯπ5 ἰὰ δίοργαρἦϊε σόπόναϊε, ἀἰῖ αιια 

ὙΗ]ΟΙβοι ὁϊαϊδ γοϑῖό ὑγ 18 ἃΠ5 ἃ δ δῃῖβθ. ἃ 
ῬΕΪπ Ὑ γϑϑία-ἰ-1} ρ]ὰ5 ἀπ ἀπ. 1,6 Ὀἱορστγα- 

ῬΒδ αἷϊ 1υ|-τηδπιθ, 58 Π5. 5 ΡΘΙ ΘΟ 46 ἴὰ 
οοπίνδαϊοῖοη., 4π6ὸ η]οΙδοα. Ῥαθ] ας ἃ 
ΖΌΥΙΟΙ., θη 1783. 565 ζδέξγος εἶδ ἢ} θίρηιαν 

(Εριδεοία Κπαρϊον 565). ΥΥ 6155, 485 1ὰ δο- 

ϑναρλὶθ μνεϊρεγδοῖίθ, οχὰρ σα ἀαναμπῖαρθ 6π- 

ὁονθ. ΠῚ πὸ Ρὰ]6 μὰ ἀπ βό]οιι" 48 ὙΠ]οΐβοη 

ἃ ὙΥ δἰπιᾶν, δὲ ρογίβ ἃ φμαΐν δ απϑ ἰὰ ἀιιγόθ 

ἄἀο 50η. 8ό͵οιν ἃ δἴδηϊβ, Πδοῖθ Θχρὶ!άαο 
ἐνὸδ- ποιιοιηθηΐ 1 ΘιΏρ]οἱ (65 ἁηπόοθ 1781, 

4782, 1188, 1784. 



ΠΑΡ Ὲ ΥΙΠΠΟΊΙ5ΟΝ. ἼΧΧΧΙ 

[6 ϑυ)θὲ ῥυϊποῖρα!, βδἴποη. ὈΠΙΖῸΘ, ἐθ5. γο όφονηόηος ἀθ 

ΨΙΠοΐδοι., οἶοϑὲ [6 τπαπαβοῦιὶ ἐθ δἴηϊβο; οἱ οοπηδῖίσο ἰθ 

ΤΆ ΠΒοΡ: ἀθ  ἴθηῖβο, οἶθϑὶ οοηπαῖϊνο [᾿71αείο ἀθ ι]οϊβδοη. Ραγ- 

Ιοῆβ ἄοπο ἀπ πιδηπβοῦ ἀ6 ἴρηϊβο, ἐὰ οοάθα Κ᾽ οηοίι, ἅτι 

ὁοείοα; αροϊαγιδ, ἀθ οα ἰδιηθιχ 4δ4 46 ἰὰ δ Β]Που πόα (65 

ἀορο8. 

Οἰ δδὲ τὰ σταπα τη -[Ὁ]10 ὀουὶῦ 501 Ραγοπϑιηϊη ἡ. [26 νοι πη6 ἃ 

397 (6 1615, οὐ Θὅ 4 ραρϑβ. 1 Πἰααίδ οὐ 565 501Π10}165 Π6 ΘΟπημηθη- 

οθηΐ {απ ἀουπίοτηθ [Θι}}16ὶ ἡ. 1,65 [Θ}}16ῖ5.1, 4, 6 ϑοῃΐῦ ΓϑΙΏΡ 15 

Ρᾶν [6 ῬγΘΠΉΙΘΙ ἰἴνγα 46 ἰὰ (᾽ λγισοίοπιαίλια ἀ6 Ῥτοο 5, 401] δϑὲ ἴοιΐ 

ΘηΔΘν οοπϑαορό ἃ Ηοπηὸγο. 1,65 ἔθ] } 6 5 9, 8, ὅ, 7 οἵ 11 5οῃὶ 

ν] 465 ἀ᾽ ὀογιίατο, οἵ οπΐ ἐϊό ᾿Ἰηΐθγοα 8 ἀργὸβ οοὰρ. 1,6 ἔβη] }δὲ 8. οἱ 

Ια νϑῦϑοὸ ἀπ ἔθιμ!!}οῦ 9. οπὲ [ΟαΡ 1 ΖαΘΙ 165 ΠΡΏ 65 ἃ ΒΟΚΚΟΙ : τπὸ 

ποίθ δι: ἰὰ αἸρῖ6 ροϊητόθ δὲ 50} 1᾿ αὐπόνοβε ; ὑπὸ ᾿ἰϑῖθ 46 ΠΟΠῚ5 

ἀ᾽ δαΐθιιν5 σρθο5 ὀπιιπηέγ 8 585 ΟΥ͂ΤΟ, οἱ οἱ [65 φὙ ΔΙ. ΙΓΙΘΠ5 50η1 

θη πιδ]ονιτ6. Δ ο0} 1, Ἀοοἢ 6 αἰ χὰ ἰ6 γοῦβο ἀὰ [θι]]δῖ 8 οἱ ἰουϊ 

Ις (βα]]6ῖ 9 βοπῦ οοπγογῖθ ἀ6 τηϊηϊαίαγθϑ. (ὑδ5 ΤΠ] ἴαγ65 δοηΐ 

5562 ρΤΟ ΒΒ Γ65, οἵ ο᾽ δβϑί ἃ Ῥ61Π6 81 [ἢ 6δη ῬΘαϊ ἀθυῖποι [65 βιηθίϑ. 

ΒΙΘΡΘηΚ 65 οὐουδιῦ 4 61165 586 γαρροτγίθηϊ ἃ 465 ὀριβοάβθβ 46 ἰὰ 

Κ ε αἰ Ποηιὸνο ρᾷν Ῥγοοίαβ ἧ. ἃ ῬοοΠ Υ νοὶῦ 465 βϑυβοῃπᾶρθδ οἵ 

ἀ65 βοὸῃ685 46 ᾿᾿7ὲααἰ6. 1 ἃ νὰ ρᾷγ Θχθῃιρίθ, ἀΔη5 πὰ 465 [Δ] Θαιχ, 

γέπυβ οὐ Ἠόϊ]ὸπο; πηαῖθ [65 ἤριγαβ, ἃ ο6 4} ἀ1|, π6 βογαϊδηΐ 

Ρἂ5 ΓΘΟΟΠΠΔΙΒΒΆΪ65, 51 [τ ]δῖ6. π᾽αγαιῦ ὀοτ!ῦ δι) Τουΐθϑ [θ[γ685 : 

Η ΑΦΡΟΔΙΤΗ͂, Η ἙΛΈΝΗ. Αὐ γαβῖθ, 66. π᾽ δϑὲ ροϊηϊ ΘΟπΊΠΊ6 ΠΊΟΠιι- 

πηθηΐ 46 ἰὰ ρϑιηΐατα ὈΥΖΑΠΠπ6 406 16 Π]ΔΠΙΒΟυΙ 46 ἴβη!86 δϑί 

6 ΤΟῚ 465 τη ΒΟΓΙΪΒ : Ο᾽Θδῖ ΡΣ 50 ἰδχίθ, ο᾽ δϑῦ δυγίοιΐ ρᾶν 165 

ποῖθβ 46 ἰοὰΐ σθῆγθ ἀοῃῖ ὁ6 τοχίθ οϑὶ ἀΟΟΟΠΙραρηό. 

1,65 ἴθι] οῖβ βοηΐ ὄογιῖ5 465 ἀθιιχ οὐϊόβ. 1] ΠὟΎ ἃ 6ῃ ἵ᾿ΠΟΥΘΠΠ6 

406 νἱπρίτ-ΟΙΠα ΨΕΥ5 ῬῈΡ ρᾶρα. Τ᾿ ουιγα π᾿ δὶ ρὰ5 ἰγόβτργυοϑβθ, 

1, ὙΠΠ]οῖδοπ, ρνοϊέρογηδηθς, Ῥᾶρθ 1: 

«νννν Το γαπδοθιι5, ἰογηᾶ, αὐ γοοσδηΐ, ἰπ- 

« ἴοϊο.....» ΒΕΚΚον, δυόψαοθ 465 ϑοϊιοίϊος 

ὁ ᾿᾽]Πἰαάδ, ν». 1: « δοποίαβθ, 4] ᾿πίου 
α Μαγοίϊαποβ. πυπιθνδίι" ἀδά., τ] 6 0 811ἃ-- 

« σοιι5 δϑῖ, [ουτηὰ πηαχΊπΊὰ.... » ΠῚ Πηθϑιγ6, 

βϑίοιι 860} [ἃ ἌΘΟΠο, 5 Ροιοθ5 ἀθ  ΊΘΠΠο 
5} 1, Ἄογο Τεχέ, Ζείολοι τι δοἠοίίει 

65 δογεδριέοι Οοάδα Κεποίμδ Ζν Ζίϊας, 
νοῦ 7. Γὰ οολθ, Ῥνουδσϑον αηὶ ἀ. ἀ. ἀκα- 

αδριίδοίοα Ογηιπασίμηε ἐπ Ζπ οι, Ρ». 1. 

Ὑνοϑρθδάρη, 1862, 1η-85, 

2, ΒΕΚΚοι, Ρ. αν 
« ἱποιρὶΐ ἃ [, 12.» 

ὃ, ογοζ ᾿᾽7ἰαάε ἀθ σγπο, ἐ. 

ΠΡ αὐτο ἀν 

: « 7{|ᾳὦ5 οατα 50] 10 1115 

ΠῚ, 



ΙΝΤΒΟΌΟΘΟΤΙΟΝ Α ΠΊΠΙΛΌΕ. ΠἈΧΝΙΕΙ 

[65 ᾿ίρπθθ Π6 δοηΐ ρὰβ ἱγὸβ -ὁραγιόθϑβ ᾽, οἱ ἰὸ ἰθχίθ μ᾽ θθοιρο 

4 ἀπ {6.8 θην ΓΟ 46 ἰὰ ρᾶρθ. 1,65 50}0}165 δηοδάγθηϊ τόραὸ- 

γοιηθηξ ἰδ ἰθχίθ, δὴ παΐῖ, δὴ 985, ἃ [ἃ τπᾶγρα οχιὀυΊθανθ. Ἐππῖνο 

65. 50 165 οἵ 16 τθχίθ 1] Υ ἃ τῇ θϑρᾶοθ ἄτη ροῦοα 46 ἰαγρθ. (δί 

Θβρᾷρα δϑὶ 1]- Πηόηη6 ΓΘΙΏΡΙ 46 ποῖθβ, δῦ 065 ποίθϑ. Π6 Β0ηΐ ρᾶ5 [68 

ΠΠΟΪἢΒ ΡΓόοΙθιιβ65 ἢ : ο᾽δϑί [ὰ οο ]δοίίοη Δ ΠΟΙΘΠΠ65 νὰ ΓΙ ηΐθ5, 486 

ὙΠΠΟΙβοη ὁϊαϊῖ 51 θυ ἀἄνοιν τγοϊγοινόθ Ὁ. Οὐδηὰ ἰὰ θαπάς δϑί 

1Π5}Πβαηΐθ, 165 ΠΟΙΘ5 501 [65 ἰθοοηβ 86 ἰορθηΐ θῃηΐγα [685 ΨϑΊβ. 

Γ᾿ Θπῖγο- Πσπθ5. ἀπ τοχῖθ [ΟΌΓΠΆ116 ἀιι581 46 ρ]Οθθ5. Δη5 [65 ῥσῸ- 

ΓΏΪΘΡ5 [θα 1}16 15: Π1815, ἃ ῬΑΤῈΓ ἀπ ἐθι1}}6ὲ 51, [65 οσ]οβ65 ἀθυθηπθηὶ 

υὸβ- ΤΆΡΘ5 ἡ. ΟἿ δὴ νοἱΐ 4α ] {65 ΘΧΘΠΊΡ]65 485 [65 51Χ γ615 ἀοῃΐ 

Ἰάοοῦ Τὰ Ἀσοθα ποὺβ ἃ ἴουγηι ἰ6 αο-ἰηιῖίο. Τί ὀουταγο 465 

50Π01165, βΒαυτουῦῦ 661}16 465 νὩ ΓΙ  Πἴ65 οἱ 465 ρίοβϑβϑ, δϑΐ γὸβ- 6 ΠῈ0, 

πη 15 ρΡουτγίαηϊ πριία οἵ 115101]6. Ἐπὶ σόπόγα!, τουῦΐ, ἀἄδπ5 16 τπιὰ- 

ΒΟΥ, οϑὺ 46 ΟΠ 6 ΠΊΔ1}, 51:20η, Θσομη6 ἰ6 ἠϊϑαιῖ ὙΠ]ΟΊΞΟΙ, 

ἀπ πλδ1η ἰγὸβ-ὀϊόρσαμπτίο ὅ. 1,6 οοριβῖθ π᾿ δὶ ρὰ5. ᾿ΟΌ]ΟΌΓΒ 1η[41] - 

Π0]6 ; Πη815 1] 86 ΓΤΟΠΊΡ6 ΤΠΟΙΠ5 βοινθηΐ 416 θοδθποοιρ αἀ᾽ αΐΓα5. 

(ὑα οἰ Πρτᾶρ 6. π᾿ ὀϊαιῦ ροῖϊηῦ ἀπ 1Πουγό. 1,6 τηδηυβοῦι 46 ἴΘη156 

ΡΘαΐ τηϑπη6 ΘΟΙΏΡΙΟΙ ῬΆΤΙΩΙ οοιιχ ἀοηΐ ᾿᾿ὁχόουϊιοη ἃ ὀϊέ ρᾶγ- 

Που] Ια πιθηΐ βοιρηόθ, 1] δὶ ἃ αἰχιὸμηθ διὸο]θ, οὖ ἀπ! σΙΘὰ ΠΟη- 

ΒΘ] Θπθηΐ ἃ ἴοι [65 ΤΠ ΙΒΟΓΙ[5 ΘΟΠΡ]Θῖ5. 46 ᾿᾽Ὅπ ροδβϑὸάθ, τη815 

ἃ οουχ-Ἰὰ τηόπιο {υ᾿ βίαια ἀγαιῦ ΘΗΓΓΡΘ 165 ΤηΔΙΉ5. 

ΙΠ]οΙβοη [ἃ ὑσουνό ρῬΆΓΙΩΙ ἀ᾽ Δα Γ68 ΠΙΔΠ501115 ἀ᾽ Ἠοϊηὸγα 4α] 

Ρογίθηϊ 1᾿ δβίαμρ} ] 8. ἀαὰ οΔΡάΙΠ8] ΒΘΒΘΆΓΙΟΙ ; Π1815 οΘ] α1-ἰὰ πὸ ἰὰ 

Ρογίθ ροϊηῖ. Τ᾿ Πἰβίοιτα 46 66 πη ΒΟΥ δῖ ᾿Ἰποοηηι6. ΟἹ ἸΡΊΟΙΘ 

ἀδραῖβ Θοιη θη 468 διὸ 068 1] Θϑὺ ἀδη5]ὰ 1] οἰ πὸχιιθ ἀ8 ϑαιηι-Ναγο. 

Ῥριβοηηθ, ἃναηΐ 1781, π᾿θη βουρφομπηδι ᾿᾿ οχιβίθποθ. ΠΠ π᾽ανδιί 

ι. γογε εἰ-οομα 16 μμο-ϑονΐθ (65 

νοῦ [Υ, 241-246, Νουὺβ 16 ἀοῃῆμοπβ ε᾽ἃ- 

ΡΥὸ5. {00} 1ἃ ΟΟΠο. 

2. ἴα ἜοΟμο, Ρ. 1: « ἀοιδάθ ἀ1658 
ΘΟΠΟ θη. δἰπὰ νον σ᾽ΌΘσ56 ὙΥΙΟΒρΚοΙξ, 

ἀθπη 516 δἰπά πη  ϑσίθηβϑ νῸπ ΑὙἸβῖοπῖοιι5 πηὰ 

Πιάνπιαθ, οὐον. ἅπ0}} 5010 }186 ἀϊθ παὶὶ ἐν 

ἄλλῳ, γράφεται, τινές ἀπὰ ἀεΡρ]θίομοη 
βαρίπηθῃ. » 

8. Ρνοίόέροπιδηδδ, ». ΧΧΊΙΪ : « ἴῃ ποϑνὶ 

« ὁραϊοῖ5. Ματγοίαπὶ ἐμ θυῖον 6 ππὰνρῖη6. 6{Π|1- 

« βοηίοι ἀπηοίαϊε ϑαηΐ ναι ἸΘΟΙ]0 65...» 
« ἈΠΕ ἸΒδιπλΟστΠὶ ΘΧΘΙΙΡ]ΔΥ]1ΠῚ, » 

4. Τὰ Ἄορομε, Ρ. 1 : « Απίδῃρϑ υυϊμηπιοὶς 

65 γόῃ (ἀἰοθϑθη Ζυγίβομθη ἄθ Τοχῖ; πὶΐ 

ΒΙαῖν 81 νϑυβοινγίπάθη α1656] 6 [αϑὶ σἂπ- 

᾿τς}ν.» 

ὅ. “ροξόρογηδηδο.», Ῥ.1 : « Πεδοίμηο 58- 

«οὐο, 14 εδὲ, ἀποθητ5. ἀπΐρ Ἐπιϑίατ τα τὶ 

« ἈΠΠ15, ΘἰΘσα ἰσϑίτηὰ οἵ ἀοοῖα τπὰπι οχὰ- 
« γαΐιι5..... » {ὅπ 6058 ἃ ποίου, ο᾽θϑδὲ αι 

Ιὰ Ἰοέτν β' ἐδ βᾶγῦοι! ὀουῖτθ μ,. 
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ΠΑΡῈ Ὲ ΥΙΠΠΟΙΒΟΝ. ΧΧΧΙΙ 

Ἰᾶπηδ15. ὀϊό ππθητοππό ρᾶν ἀπο ὀάιΐθαν ἀ᾿ Πομπηὸνθ, μὰν ἁποὰῃ 

ΡἈΠ]οΪοριιθ, μὰν ἀποαῃ ὈΙΡ]Οστάρἢ. ]οῖδοιι, 4] ὀΐαις ἰὰ ρτος 

τό πιόιηθ, 5 6δϑὲ θη 15. ἄνθο 16 δοῖη ἴθ Ρ᾽ὰ85. βουπραϊθυχ 81 Ὁ 

ναὶ ἴρᾶοθ 46] 6 ρᾶτὶ ἀ6 ἰὰ πηοϊπάτο ἃ} Π 1510) ἀπ πιδηδογ 1 ἀ6 

γϑηῖβο. 1 π᾿ ὰ στίθη ἰσγουγό ἡ. ΒθγρΊθν ναὶ νὰ 184115, 5111 πὶ Πηὰ- 

ΠυιΒουΙῖ, [85 βίρπθθ ἀ᾿ Αὐϊβίασαιθ. Νῖαἰβ ο6. π᾿ ϑϑῖ ροϊηΐ ἃ ἴθῃι:δ58 

4} 165 ἀναὶξ νι5. 1.88 50 01165 4 τηδπαβου ἀοηΐ Ρᾶ}]6 ΒΟΓΡΊΟΡ 

η᾽ ὀϊαϊθης αἰ ΔΠ]|Θὰγ5 ρὰ5. 061165 ἀπ τηληαβοῦιῦ ἀ6 Ὕθη156. 1165. 86 

ΘΟΙηρΡοβαϊθηΐ ῬΓΈΒ4ὰ6 ἀπ πθπιθηΐ αἰ οχῖγαι 8 ἀθ ῬοΟΥΡἤνυΓγ ; οἱ 

Ῥουρθγτο οϑὶ ἃ ρϑὶπθ ποιημηό οὰ οἱ Ἰὰ ἀλη5 165 80Π|0}1685 {Πτόδ5 ἀ 

ἀδά ἀε ἰὰ ὈΙθ]Ποιπὸχαθ 46 δαιπι- Νάτο. 

ΟἸΘΙ 465 ἃμπόθβ ἀργὸβ ἰὰ ἀξοουνογῖθ 46 δ]οίβοη, 165 ΘΟ η]- 

ΠῚ 155ΆΙΓΟ5 (ἃ σόπόγα] Βοπαραγίθ δηνου γθηΐ ἃ Ῥαυ15 16 Π͵αγοϊαπιι, 

ἄνθο 165 δαῖγοβ ἀἐρου!]]ε5 46 ὕἴβηιβθ. ΠῚ Υ γοϑία ἀθ 1797 ἃ 1814. 

Οἶδβὶ ἃ ἰὰ Βιριοιβὸχαο ᾿πιρόσια!ς 46 ΒΈΚΚον 1᾽ἃ νὰ οἱ [θυμό 

6η΄1810, ὈΙΘπ ἀ65 ἃηπόθβ ἁναηΐ 4} βοπρϑὰϊ ἃ ΓΕΙΠΊΡΓΙΠΊΘΙ [65 

Β0Π0}165 ἀ6 1] ἰαιίο οἴ ἃ ΘοΥΤΊΡ ον Π]Π]ΟΙΒο ὃ, 

16 τοχίβ 46 1 7:ἱαείθ, ἀπι5 16 τη ππβουῖ 46 ὕἴβηϊβ6, 586 ἀἸβυ!ηρῈι6 

ΡᾶΡ ἂπ οΟγίαιη ΠΟΠΊΡΤῈ 46 ραν Πα] αΡ[658. οσαγίθυθ65. Οἢ Ὑ νοῖΐ 

᾿᾿ Πυγροά!αβίοϊθ, ᾿μυρμθπ, 1᾿1π θγαβριγαίομη, οἵ α᾽ ααΐγο5. νθϑίσ85 

ΘΏΘΟΓΕ 46 1 οὐ Πορυαρ 6 αἰθχαπάνιηθ. ΑἸΏ81, {αδηα 1] Υ ἃ πιὸδ6, 

οἱ 46 Ϊὰ ργέροϑβιϊοη Ἵϑὶ βόρατόθ 46 501 νϑῦβθ8, οδϑίίβ ργόροϑβι[ιοῃ 

Ὠ᾽6ϑὲ ροϊηΐ δοοοηϊαέθ. Οτἡ [πὶ ἀοπο, 1, 98, πρίν γ᾽ ἀπο πατρὶ φίλῳ 

δόμεναι. Ο᾽ ο51 ὙΠ]ΟΙΒΟΙ 41 ΠΟῸΒ ἈΡΡΓΕΠα 065 οῃοβϑβὅ. [] δυγαι 

ΡΊθη [ας ἀ6 γθργοάυϊγθ, ἀΔ 8 50} ᾿Π]ΡΙἸπηό, ἰὰ ροποίπδϊοη οἱ 1᾽΄Δ0- 

οοηϊαδοη ἀπ πὰ ΠΟΙ ; Π1815 1] Π᾽ἃ ΡῈ 5 Πηό6 115 5111 [65 Τηοὔϑ 

Ιδὰν5 δοοθηΐῖβ συ ίσαῖγοβ, ὅοη ἰθχίθ, βαιῇ 165 δβρυ8, δϑὺ ἃ 50]0- 

Ιηθπηΐ Γᾶ5΄. Ατσχ γϑβ ΥὟΠ]|, 206-207, οὖ ἀδπ5 165 ἀθὰχ ἃ 68 

Ι, ογοῖ 1Ἰπιθηβ86. ποῖθ, οὰ ρῥ]αῖόϊς ἰὰ 
Ιοῆρα ἀἸβϑαυ αϊ!ομ, 4Ϊ ΟΟΟαρ6 ῬΥΓΘΒΩ.6 6 

ΘΠΠΘΙ 165 Ρᾶρε5 ΧΙΥ͂, ΧΥ͂; ΧΥῪῚΙ δὲ ΧΙ (65 

Ρνοϊόσονιόπιας 46 ὙὨ]οϊδοη. 

2. 1] αἀἰς, ἀδη5 ἰὰ βγέψαοε ἀ65 ϑολοίϊες 

(1828) : « Ηυ͵υ5 πῃ] σΟάἸο15 ῬΆΥ15115 ΘΟρ ἃ 

« [υϊ ἀπ ἀππὸ5 «υϊπάδοϊπι. » (δ. μεμὲ 

ἐορία γμὶξ ἃ ἴαϊτ ὁγοῖγο 46 ΒΕΚΚΘΙ ἀναῖῖ 

οΟἸ]ατοππέ 16 τοχίθ οὐἹρίηὰ] 465 ϑολμοίξοο Α.. 

ΤΠ πδη οϑὲ στίθη ἀὰ του. 

ὁ, Ργοίόρορεδηθδ, Ἀ. τι-χαι. ΝΟΥΣ ποίγα 
“Αρρεπάϊοο 1. 

4. Τ| ἀξ υ"}} πὰ μὰδ᾽ τπη15 165 ἀσοθηΐδ, 

Ράγοθ 46 ἰ6 ᾿ἴνγα ἃ ἐϊέ ᾿πιργϊπιό ἃ Δ πΪδ6 
6. 505 ΔῦΒΘπορ, 1] ἄναϊξ ρθὰ ααῸπ ΠΟ 
δύ τὸ ρ 46 χἴθ5 αἀ Ἰπηργθβϑίομ. βγοϊόρονιὸα 

πόδ, Ὁ. Χύναι : α .... Ὁ ἐγροργαρ ΒΙΘΟσιι πὶ 

« ΤηΘ Οὐ πὶ ΠΌΠΊΘΙΙ5 ΤΠ Θγοίαν. » Νίδι5 

[65 οἰζαϊοπ8 ργθοῆιθβ, ἀᾶπ5 865 δγοίόρο- 

»ηδῖν6 5, 5οπῦ ἀρφοθηϊμέεϑδ, 



ΙΝΤΆΟΝΌΟΤΙΟΝ Α ΓΠ᾿Ὶ11Δ40Ὲ. ΤΧΧΧΙΥΝν 

Ῥβθαρ 65. ἀπα]οριθβθ,  Π]οΐβοι ἃ ἀοηπό 1 ΟΡ Πορταρο α᾽ Αὐβίαν- 

4116, Θοηϑθυνόθ μὰν ἰδ ΠΙΆ ΠΙΙΒΟΡΙΙ : Ζῆν᾽ οσουρό ὁπ ἄδιιχ, ν᾿ ρον 

Θὴ ἰόΐθ ἀν βδοοπα νοῦ (οΠ6 2 ἰὰ], Ζη-Ν. ΠΠ ἃ Ἰαϊθϑό αὔχ πηοῖϑ 

ἰϑὰν [ὈΓπιο, ἰὰ πλόπιο οὐ σοι [ΟΡ πὸ δὲ ἀἠΠΤόγθηιο ἀθ ο6}}16 48] 

ΠΟΙΙ5 Θϑὺ [τη ΠΠἸὸνο : οἵ δὰ ΘΟρΙΘ. τργόβθηϊθ, σπδηῦ ἃ [᾿6556 116 |, 

τουῖο5. 165 ἸΙθφοὴ δ ρΑΡΠ ΟΕ] ὸλο5. 46. ΤΠ ΟΥΙρΊπα]. ΤὐΟΥΙρΊη αἱ οϑὲ τηᾶγ- 

΄αό ἃ οΠασιιθ ᾿πϑίδηϊ, Θὴ ἰὄϊθ 465 νοῦβ, ἰὰπίὸΐ 46 ἰὰ ἄἴρὶ6 ρυγο, 

ταπτὸϊ ἐδ ἰὰ ἀἸρ|6 ρΡοιητόο, ταπτὸϊ 6 ΠοΠ6], ταπῖὸϊ (6 1᾿ αϑιόγ5- 

4ὰ6, εἴς. ηΠΟΙΒοη ἃ ΘΟηβθυν ὁ ἴοτ15. 065 510 68 ΟΥ̓ ΠΖΙ165. 

Ναι5. ο᾽δδῦ ρᾺγ [65 50 Π 1165 ΠΆΤΡΙΑ ]65, 46 6 Πηλ ΠΒο Ὁ 46 

θηῖ56 δϑί νγαηθηΐ ὉΠ ἰΓόβου. 851 νΟυ5. νΟῸΒ οοηϊθηΐθ ἐ6 |6ἴο. 

ὉΠ νάρσιια οοὰρ ἀἸΪ, ἀ4π5 ἰὰ σοΠ θοῦ !Ο ἢ ΠηργΪπιόθ, 501 165 ϑελο- 

ἐϊο5 Α, οἰ οϑι--ἀτ- το σὰ} [65 ΘΟΏΟ 165 {ἰτόρ5 ἀπ τπδπιβοῦι 454, 

νΟῸ5. Πὸ γουο 2 α΄ Δ ογὰ ψα αη [ὉὉ1Π18΄, 1.65 ΟΠ ο565 [65 ρ[1ι5 415- 

Ῥαγαΐοβ βοηΐ σοῃίοπάπι65 ἀδη5 [6 πηόπγ6 ἃ]1ηόδ. 1,68 Πηδηη65 οἴ Οβ68 

80η1 τόρὀτἐ65. ϑιισοθβδινθιηθηΐ ἀπ ἴο]5, ἀθιχ [015 οἱ ἀαναηΐαρο, 

1,65 ποίεββ. π᾿ οηΐ ἃποαπθ ΡΙΌΡΟΡΠΟΙ : ἰαπιὸϊ ἰοηριιθ5, συδηά 

ἀθὰχ πηοῖβ βα Πγαῖθηῖ; ἰαπιὸϊ αἀἀπθ δχοθϑϑῖνθ Ὀτιὸνοιό, χαδηά 

ΟἹ ΔυΓαΙ ΒΟΒΟΙη 46 ΤΟΠΒΘΙΡΘΙΠΘηΪ5 ΘΧΡΙΙΟΙΙ65. ΠῚ Υ ἃ θη ἀ᾽ απ- 

ἴγ65 ΓΘΡΙΌΟΠ 65 Ζ ὋΠ 56Γ81} 6η ἀγοιῖ αἰ ΔάγΘ5561 ἃ 66 ΘΟΠΙ ΠΊΘΗΓΑΙΡΘ 

ἈΠΠ4α6. Νίαιβ 11 πῈ 5 ρὶὶ 416 46. 5 ὉγΙθηῖο ἀἄδηβ οοἴζα ἰογόϊ 

585 ΤΟ 65. ( δϑὲ [6 ᾿ἴντα [1- τη πη6 4] ποῖα [ΟΌΓΠΙΐ [65 ΠΙΟΥΘἢΒ 

ἀδ ποῖβ ἀπρον, ΠΥ ἃ, ἃ ἰὰ ἢπ 465 50Π0}165 ἀ4θ ὀβδααθ ομδηΐ, 

ὉΠ ἈΡΘΡ ΙΒΘΘΙΘηΐ Δ1Π51 ΘΟΟΠΟῚ : « Α ἴὰ Ππηγρα, [65 5:01 65 6᾽Α- 

ΥἸβίΟΙΟι5, [65 ΟὈΒΘΡ ΠΟ η5 46 Π)ΙαΥπΠ16 581: ἰὰ ἀϊουίποβο ἀ᾽ Ατι- 

βίαν 6, 465 ΟΧίΓα 15 ἀ6 }᾽ “σοοηίμαίίογι εἰ {1Πᾳ6 ραν Ἠόγοάιοπ 

οἵ ἀὰ ᾿τντα ἀθ Νιοαμποιῖ σμ7 ἰα ᾿οποίμαίζίονμ. » 

Α ἰὰ ἔμ ἀ65 βοῇ θα ἀὰ ὁπαηὶ ΧΎΠΠ, ᾿᾿Ἔχρυθββίοη τὰ Ἄρι- 

1. Ἰ)ηᾶπ8. ἴ6 τπληβου, 1 Υ ἃ Π]Οἷλπ5. 616 
ἀῤδονάσο 4 ἀλη5 1 Πρ υἸπιό, 165 νἉυ 65 

π᾽ ὀξαπῦ Ροϊηΐξ τηῤιθβ ἀνθὸ 16 θΟΠΙ πη Θπ Δ]. 
ῬΙΟΡγνοπιθαῦ 41|, 11 ἴαυς αἰ ἈΠ Θῖιγ5.,. ἐλ Π5 
ΤἸπρυϊπιό., ἀπ ρυθμλῖθυ οἴου: α αὐτθητοι 

Ροι ἰδοῖον ἃ (6 Βὶ οἱ ἀ61., αὶ Ε1Ἰη θυ γομη- 

ΡΟ ριοδαυ ἃ οἰα 6. νοῦ5. ΟἸο ΒΈΚ ον, 

1 γ ἃ τηῦιπθ πα ἐγοἰδιδιη 6 δὲ τὰ “πα 6 

ΤΠ ογΡ ὕθιι}5, Υ οὕ 1) (16 δοο]]αδῖθ (ὁ ΡΊθυ 

Ὑ ριον 5. εὐ 16 β5οιαο-Π) 1ἀνγπ|6). 

2. Παράχειται τὰ ᾿Αριστονίχου σημεῖα, 
χαὶ τὰ Διδύμον περὶ τῆς Ἀρισταρχείου 
διορθώσεως, τινὰ δὲ χαὶ ἐχ τῆς ᾿Ιλιαχῆς 
προσῳδίας Ηρωδιανοῦ χαὶ ἐχ τῶν Νιχά- 
νορος περὶ στιγμῆς. (ἰοἴἴ6. ποθ τη π 480 
4υδῖτο [015 : ΘΠ η15 {ΠΠ|| ΧΥΤΙ, ΧΧΙΙ, ΧΧΙΝ. 

Αἰ οπαπε ΧΥ ΤΠ, Ἰὸ πμἈ ΠΠΒΟΥῚΣ 658 τπμεὸ : 

5. 165. ἴγο δ αὐιγθ5, 1ΠΥ̓ ἃ 6ιι, δ 5. πιι] - 

ἄοιτθ, ο}}1 ἀ6 οορ᾿ϑίθ. ον θΖ, Ρ. ΧΙΛ ΧΟΥΙ, 
66. 41] ξοποθσπ6 ἰ65 “πα 6 σΡ ΠῚ ΠῚ 6Π5, 



ἘΓΙΑΌΝ ὉΝ ΥΙἹΝΕΟΙΒΟΝ. ἐν ᾧ ἡ Ὡ 

στονίχου σημεῖα, ἰδ δίσηος εἰ “ΠΡ ἰδίοη οι, Οϑὲ ΒΘΌΠν16 (6 ο05. ἄδυχ 

πλοῖβ : μετὰ ὑπομνηματίου, αρδὸ τὲ μοί σον οηίαῖ» 6. λα πλδιο 

06. ΤΘΗΒΘΙσΠΘΗΙΘΏΪ ΠΟΙΒ ἸΠΔ ΠΟ ΠΘΡΆΪ ,, ΠΟΛ. ΒΘΡΊΟΠΒ. ῬΑ ΑΙΓΟΠἸΘῊΗΐ 

5.5. ΘΘΟΥ 6 Δα ΑὙΙΒΙΟΠΙΟΙ5. Π6. 5 ὀϊατε θοὴν θουπό ἃ τηθίίτθ [65 

5965 Θἢ [δΐ6 468 γϑιϑ, οἵ “6 Θά α6 ποῖθ ἃ όγθηῖθ ἃ τὰῃ βρη 

δϑὲ ἀπὸ ποίθ αὐ ΑΤΙβιοπιοι5. ΑἸΠ51 ΠΟτ15. ἀν Οη8 ἰὰ οα δομηροηείζιηι 

ἀ65 ϑίρῃιθβ ἀ᾽ Αὐιβίασααθ οἱ 46 50η ὁοιηπηθηΐαῖγο “α᾿ ΑΥΙΒΓΟΠΙΟΙΒ 

ναι [αἸϊ, σΟμλμη6 ΠΟΙΒ ΠΙ50Π5, ἃ 1᾿ἀδᾶσθ 465 οα5565. (Οὐ δβδί Αὐδ- 

ἄγ {α6. ᾿π]- πγδηθ, ῬΥΘΘΠ6 Του] 8, 41 Ρᾶγ]6 ἀλπ8 165. ποῖαβ 

ἀ᾿ Αὐἱβιοπιοαβ. Ο᾽βδὲ 88 βροηβόθ; οδ. βοηΐ αἀ' ΟΡ αΙ ΡῈ. 565 ΘΧρΙ68- 

5Ι0}5 ἰοχμθ! ]θϑύ. ΠῚ Υ ἃ 465 ραββδᾶρθβθ οὰ ΑΤΙβίοΠΙ οι. ἃ 215 4ἃ 

516} ; [815 115 Β0ηΐ 5562 ΤΆΓΤΘΒ.. 

[,65 ποῖθδβ ἀ6 Πιάγιηβ βοῃΐ [δοι 85. ἃ ἀἸβόθυπθυ, «ὸδ σα Ὁ 86 

ΒΟ ΝΘ 416 66. ῬΥΔΠΗΙΠΊΔΙΓΙΘη ἀἰἸβοιΐθ [65 ἰθοοπ5 α᾽ ΑΤΙβίγ 86. 

Οὐδ] φιθίοιβ τηδηηθ ἰθ8 βΡΑΡΆΡΤΑΡΠ65 {ἰέόβ. ἀὰ ἰἵντα 46 Πιάγῃιθ 

5οηΐ ργόοέα 5. οὰὰ 5811 ν185 46 500 ποη]. Ὁ πδπηα ΠΙαΎ πιο δϑὺ α0080- 

᾿πρηΐ αἰ ἀοοογτά ἀνοο Ατὶβιοηίουβ, 16 Βομο]]]αβῖθ ποιι5 αἱ Ρουν- 

4101] ΠΟᾺΒ Π᾿ἌΝΟΠΒ5 ρᾶ5 ὉΠ6 οἰϊδίίοη ἀ8 Πιάγμῃιθ. 

1.685 ποΐβϑ (65 ἀἄθιιχ ΔυΪΓῸ5. ΟΥΔΙΩΠΠΔΙΓΊΘΠ5 Τγάνοϊθην α᾽61165- 

ΠπηδΠΊ65 ἰΘῸΓ ΡΟΥΘ ΠΔΠ66 ΤΟ ϑρθοῖϊνθ. δ΄ αρῖτ- 1} 46 {υρϑίοηβ 4᾽8Δ6- 

οΘηΐβ, ἀ᾿Θβρυ5, 46 σΖαδηττ6 "ἢ ΠΟῸΒ απ πάοηβ Ἠέγοαιθῃ ; 5᾽ ρ10-1] 

ἀδ ρΡοποιυδίοῃ ἢ που5 θη θη ἀοη5 ΝΙΟΆΠΟΥ. [)6 ΒΟΠΟ] 516. ἃ Δ 1155] 

{αραθίοιβ, οουητηθ ρον Πιάγιηθ, ᾿᾿αιτθ ποι ἀ6 ποὺβ α1Ρ6 4ἢ} 

οἴϊε ΝΙοΆποι,, 4} οἵἱ Ἠόγοάιθη. 

[,6 βομιο αϑίθ ρᾶ}] 6 85562 βδοινθπῖ Θἢ 800 ΡὈΙΌΡΓΘ ΠΟΠῚΊ, οἵ 

ΡΓΘΒΖᾺΘ Του] ΟἿΓ5 6 ΠΟΠΊΠΙ6 46 τα πα 56η5 οἵ 46 ργᾷηἋ βᾶνοιυ. 

Νδ15 1} 586. πιοῖ ἀ᾽ βαθτ46 ἃ Π᾿ΔΡΤῚ ἀδγυιὸγο φαθίψιιθ δαϊογιιό. 1] 

ἀν ΑΙ 50115 ἰὰ ΠΊΔ1η Τουῖα ὑπ ὈΙΒΠΠ οὐ πὸ 6 α᾽ ουινγᾶρθθ ΟΠ 4165 

8} Ηομηὸγθ. (Ἶδδὺ ρ1 θη [81 Πη65 416 886 ΠΟΤ ἢ [65 ΘΟΓΙν ΔΙΠ8 

Π]ΘηΠΙΟΠ πόθ ἀδη5 565 ποΐθϑ. ὃᾳ ναϑίθ οο]δθοίίοη. 66. νδυϊαηΐθϑ 

ΒΌΡΡΟΒΘ6. 41}} ἀνα νὰ οἱ οοἰ]Ποηπηό ργθϑάιθ τουΐθϑ [65 6101- 

{Ππο865 ΔΠΓ 65. ἀθρι!5. 66 }165. ἀ65. νι] 65. δὲ οϑἱ]ο ἀ᾿ ΑΕΔ 

᾿υ54α᾽ ἃ 66||65 ἀθ Λόποάοιθ, εἰ Ατιβίορῃαπθ ἀθ Βυζᾶποο, ἐδ 

ι. Ο,δδὲ ἢ ροϊηΐ 46 Καὶ! 16 Πγ5 ἃ Πη15 ΒΡ 6 46 δ0η ᾿ἴνγο. ὕογο δ “νϊἰδίανολ ὶ 

Ἰνοῦς 6 τοῦΐθ οοπίοϑίαιοη, εἐὃ5. [6 ῬΥΘΙΔΪΘΡ ϑδειεἰϊϊ5,}». 1- Ὁ ἀ61ὰ 3. 6410, 1-1 8 46]ὰ 4}, 



ἘΧΧΧΥῚΙ ΙΝΤΒΟΡΌΘΤΙΟΝ α ΠἸΠΙΑΘΡΕ. 

(ἢ Πἰβισαῖθ, ἐθ ἈΠίδμυβ, 46 ϑοβιρὸπθ, ἐθ Ῥιηόπιοη, εὐ Ατὶ- 

βίαγα|αο ὖ, 

Τ,6 Θοπηπιθηΐαῖγα ἄτι ΒΟ] Ιαϑῖ6 ἃ νογαρό, 56] 0 Ρ] ΥΡΌΓΒ, (65 

ΠΠΆΡΟΘ5 46 8500 ἰδχίθ ὈΥΙΓΏΙΠ ΔἸΧ ΠΊΆΡΡῸΒ ἀ ἼΠ ἀυ116 ἰοχῖθ, ΡυΪ8 

ἄἀ65 ΠηᾶΡρ 68 16 οϑΪα]- οἱ ἃ 661165 απ ΔῈ ΘΠΟΟΓΘ. ΑἸΠη81 5 ΘΧρ]]- 

αρηΐ [65 ἀἸἰβοογδποθβ ἀπ ἰοχίθ οἱ 465 ϑολοίΐος ἃ. ΑἸπβὶ 5 χρὶ!- 

Ζαθηΐ ἃι1551, ἀΔη5 [65 δολοήϊοο Α, οἱ 165 τόρ" 015 οἵ 165 Ἰπῖορρο- 

Ἰαϊοη5. (δ5. ποΐθϑ, Οἵι 1ΠῈ{1|65 οἵ ᾿ΠΠΡΓΟΡΓΟΘπΐ αἰ όθ65. δὰ 

50 ΠΟ] Ἰαϑίθ, Ργονθπηθηΐ 465 ἄθαιχ τη βου 5. 4 ὉΠ ἃ 500 06881- 

νϑιηθηΐ ομαγρέβ ἢ. ΠΠ πὸ ἔδυ ρᾷ5 ποὺβ ρ]αϊπάγο 486 165 δοριβίθβ, 

10] ΘΟΙΏΠη6. ἰΟὈ]ΟΙ8, θη ἴα το! πα] θπηθηΐ ἰθαῦ ὈΟΒΟΡΤΘ. 

Νοὺβ ἀδθνοῃβ ἃ 1 Ἰπουτὶθ ἀθ οδιχ 4] [65 ραγαϊθηΐ, αἰ ἌΨΟΙΓ τ 

βΥαπα ΠΟΙΏΡΓΘ ἀ6 ποίε5 ἀ᾿ ΑΤΙβ[ ΟΠ οι5 Ὁ] π᾿ ἐϊαϊθηῦ ρᾶ5 ἀδη5 1᾿ὅπο- 

μνημάτιον, εἴ 411 οπΐ δ]οιτό 46 νγ8165 ΤΟ 65565 ἃ 661165 σα ἀνα! 

διηδϑϑόθϑ ἰ6 βοῃο]ὰαϑίοθ. 

Οη πὸ ρϑαΐ ρᾶ5 Γβργοοθον ἃ ὙΠ]ΟΙΒΟῊ αἰ ἀν ΟΙΓ ρα ]1ό, ἐλ π5 1 Π6 

ὀάποη ΡΥΙΠΟΘρ5, [65 8] Πό85 ἴ6}5 4615; Πη815 1] εδῇ ρουγίδηϊ γ- 

στοιῖῖαθ]6 4ὰ6 ὙΊ]ΟΙθοπ. π᾿ αι ρᾶ58 ἀέϊδοϊιέ 165 ὕπ65 4165 Δ} {765 165 

ποίθ5 ᾿πάπηθηΐ δοοοϊόθϑ. Ομ νοὰπαγαϊδ 0.551 4} οδὐϊ 1η15, ἃ 

Ιὰ ϑϊ6 46 μα ααθ ποῖθ, [6 ποῃὶ 46 1᾿δυίθαν : “4γ͵ἱδίαγ σι, “γἱδίο- 

γιίοιι5, 1)᾽άγηιο, Πόνο(ἑοηι, ΓΝ ίσαπον", ἰ6 δοἠοϊϊαδίο. 1,65 Ἰαΐουρο- 

Ἰαυ]Ο8. ἉΠΟΏΥ ΠῚ65 56γδιθηΐ Θηΐγα ογοοθίβ. Ναδαβ 66. ἴγανδι! ἢ ἃ 

Ρᾶ5 ἐϊέ ίαιτ ρᾷν ΒΈκκοὺ τηόπιθ. Εἰ θϑὲ οδ. 1 τϑη οοιηρίθ αι 

Ῥἰιι5. ὈΊΙΖΑΤΤΘ Ῥόποιηὸπθ ΡΟ] ορΊ46 4 ὍΠ Αἱ ρΘαϊ- 6 Δ Πη815 

ΟΡβογνό : 465 Πει]ῃιβῖαεβ 46 ῬΥΘΏΙΘΥ ΟΓάΓΘ οἰΐαπὶ Ατιβῖα 116 

585 56 ἀουίον 41.115 οἰΐϊθπι Αὐιβίασαιθ. ΝΟὺβ ΠΘ ρΆΓ]ΟΠ5. Ρἃ5 

Α᾽ΑΓΙΒιοΟΠΙΟΙ5, ΠῚ (65 ἴχο]5 ΔαΪΓΘ5. : 115 Π6 δ0ηΐ ρΡᾶ5 1ΠΠιδῖΓ68. 

δυχ 41 οπΐ οοτητμηθηϊό Ἠομηὸγα, ἀδρα!β ταπόϊ ααδίγθ- νη οῖβ 

4, ογοῖ μΗ]5 Ππαὰΐ, ἀΔΠ5 16 οπὰρ]ίγα ΤΠ, 

Ῥᾶρ68 ΧΙ ΧΙΙΧ.,, 66. 4] ΘΟΠΟΟΥΠΘ. ἴδ 

50] 10] 516. Α΄. 
2. ΡΙυγυροΥΒ : α .... 400 [δοξαμη δϑὲ αἰ 

« ΠΟΠΏΠΏ ΖΔ 6. Θαθιὴ ἴῃ 56}0}118 γθρ6- 

« ΥἹληΐαγ. [πὶ ΔΡΟΥ πὶ οϑῖ, 40 6 σα ιϑὰ 

« 5ηΐ,» ὕογοδΖ, ἀλπ8 ποίγ “ρμεπάϊοο]η, 

165 δχίγαϊβ 46 1ὰ αἰδϑϑυϊαῖοπ 46 Ῥ]υν σου5. 
(δ 41 ἴα 1 Ἰπιρουΐαποθ 465 Οριῃοῃ5 ἐπὶ 

βαναης ΠΟΙ] π 15, οἶθδὲ ΧαἢἾ Ρᾶ}]6 ἅτ ΠΟΙη 

46 (ο)ν»εῖ 8οὴ τηδῖέγθ, δὲ φὰθ Οὐδὲ ἃ οο]]ὰ- 

(ἰοηπό δὲ ἐϊμαϊό, ἃ Ὑβηῖβθ, ἰὸ πηα πῃ βου Ὁ 
« ἴαιη πε ἴῃ 560} 0}115 Ὑ ϑηρεῖ οχϑίθηϊξ 

« Αὐ᾽βίοῃϊοι ἃπποία 0165. 4 ἃ πα] ]}τιπὶ 

« ἴῃ οοάϊοδ ἀρρίοίππι σημεῖον τοίουτὶ Ρο5- 

πηόπιθ. Οἱ ἃ ἰἸοηρίθιηρ5 δϑορόγό, 510 1ὰ [Ὁ] 46 
ΡΠ σ 6 γ5, 1ὰ ρα] θα! οη αἀἾχπ6 γέ θθηβίοη ποιι- 

γ6}}6 ἄτι πὰ ΠΈ ΒΟΥ ; πη 15 ΟἸ16 ἢἶα ΡΟΪΠΕ ραν, 



ΠΆΌΝ ΕΚ ΥἹΠΙΟΊΙΊΘΟΝ, ΤΧΧΧΥΙΙ 

Δη5, Β0ηΐ Θιχ- Πηδηη65 ΤΟ ΠῚ )65 [65 ἸΠΠ5 ἈΡΡὸΒ [65 ΔΓ 65 δ η8 οοΐ ἴπη- 

οοπγόηϊρηϊ, ΠΠ ὟΣ ἃ ἀποῖιηθ θχοθρίίοη. Οανγθ ἃὺ Παβαγὰ ῬΆ]ου, 

48] οϑὲ ἀἰἴον. ΠῚ ἀϊτ, δϑολοίϊος ὁ ἢ δηεῖδθ, τιον Ρὰ8 ϑϑυ]θιηθαὶ Ἰὰ 

οὰ ἰὰ ποῖθ οϑὺ ὩπΟηΥ 6, ΠΊ815 ἰὰ πιόπιθ οὰ ἴτοιιῦ οὐἹ6 Ζα Ὸἢ ἃ ἰδ 

τηδῖτσο 46] ὙΠ ὰΡ ρουδηΐ 88 βθπίθηοθ. Αὐθο 185 ΠΟΠῚΒ ἃ [ἃ 5116 

ἄ65 ποῖθϑβ, [Ὁ] ἀνδυτγαῖς ᾿ποοπιηθηῖΐ [6 ᾿ἰθοίθαν; δῦ ΡΘυΒΟΠ 6 ΠΘ6 

ΒΟΠΡΌΓΑΙΕ Ρἷὰ5 ἃ ἀἴτο δολοίϊος εἰ Κ΄ δηιῖδο, χαδηά 1] αι αἰγο, 

“νἱδίαγχιο. Ἐμποοτα δολοίϊΐος εἰθ Κ᾽ δγιῖδθ θϑὺ-} ἀπ ἴθ 8 οχδοῖ, 

Ρυϊβααθ ἰὰ οἰϊα ΠΟ η δϑὶ οιηργιπίόθ ἂὰχ δολοίϊος εἷδ Κ᾽ οηΐδο. 

Ουδηϊ ἃ ᾿᾿Θχργθϑϑίοη ἰ6 δολμοίϊαδίο εἷδ Κ᾽ δηῖδθ, ἀοῃΐ οα 856 8611 

51 βΒοιυθηΐ ἀδη5 [65 ᾿ἰνγθ8, δἰΪθ δὲ ἰοὰΐ ἃ [α1Ὁ ᾿πρτόρτγο. ΠῚ Υ ἃ 

Δ ΠΠΟΪη5 ἀδὰχ βοΠο] ϑῖθ5 ἄθ ὕἴδηϊβο, Α οἱ Β. Οἡ οϑὶ πηόμπηθ δὴ 

ἀγοιὶ ἀἾδῃ ΘΟΠΊρΡΙΘῚ ἀη ἰγοϊβιόμηθ, ἴ,. 1] νιθηΐ ἀ᾽ ΑἸ] ΘΙ ἈΡῚΙ6 : Π1815 

1] ἃ ἐϊτό ᾿πηργιπιό ἃ ἴβηϊβθ, οἱ ἀδη8 [65 ϑολοίϊος εἰ Κ᾽ δηιΐδο. 

[ἃ 56}8 οἴιοβθ 4᾽}} Υ αἱ ἃ τϑρυβιῖβιν, ο᾽δδῦ 46 16 τη 80 }}} 

ἀθ Αἴ θῃῖβ8 Π6 8011 ρᾶ5 ἃ 5! υτηθηΐ ἀ8η5 500 ᾿πἰόρτιτό ργθηηϊὸνρο. 1 

Υ τηᾶπ686 ἀἰἸχ-ποιΐ ΓΘα1}|6ῖ5 : 690-74, 229-984, 258, 254.257, 

919-320. (ὑδ5 αἀἸχ-πϑαΐ [θυ}16 5 τοργέβεηιθηϊ θ9ὔ νϑὺβ οἵ ΘᾺ 

Β0ΠΟ]165; βᾶνοιγ : Υ͂, 336-68ὅ: ΧΥΤΙ, 277-77 οἱ 729-761; ΧΙΧ, 

126-926; ΧΧΙΝ, 408-804. 1,6 ἰοχία ἃ ἐϊέ ξαρρ᾽ἐό τὰαπὶ ὈΙΘη 416 

τη], ΟἿ. Π6 5811 ψυιδπά ; πηα15 65 50 1165 π᾿ ομΐ ροϊηΐ ἐϊτό ΘοηΒ61- 

γόθϑβ. ΠΠ᾿ ΠὟῪ ἃ τηδπηθ ρ]5 ἰχῶρα 4685 βίσμ 65 ἀ᾽ ΑὙἸβίαυ α. 

Τ,6. βοβοϊϊαϑίθ Β ργονίθηΐ, δοϊθμηθ ΠΟΙᾺ 1 Ἄνομ5 αἰ, ἀὰ τηὰ- 

Ὠπβογῖῦ 4δ9 ἀ6 δαιη- Νίαγο, απ ἀ465 ᾿ἰνγα5 ἀ6 1ὰ ὈΙθ]ουπὸχαθ ἀὰ 

οΑΡ 1η4] Βοβϑασιοη. (δ 453 οβῖ, οοιημηθ ἰὰ 4δ4, ὑπ6 Πἰϊακίο τη- 

ἴο! 10, ἐγ το 501} ῬᾶΡΟ 6 π.1η. 1] ἃ 3398 [θυ] ]οῖ5, 676 ρᾶρα5. ἢ] οβί 

ἄὰ ΟἸὨ ὁ ΠΊ16 51 016. 8365 50 01165 6 βοῃΐ ρᾶᾷ58 ΡΟ] ΠΠ]Θηΐ 5815 

ῃγόνι6. Ε]]65. πὸ βοηΐ βοινθηΐ σα αηδ τόρόμπομ 465 ϑολοίϊΐος Α, 

οἱ ὙΠ]ΟΙΒΟΠ 5᾽6ϑὲ ἃ] 05 θοσγῃμό ἃ ΠΥ Ό 61 ἰὰ οοποογάδησθ. Οπ6]- 

4ποίοιβ. ΠΠ]ΟΙθοη 165 ἃ ἰγοιινόθϑ πηδαναῖβθθ, οἵ Π6 [65 ἃ ροϊηΐ 

{ΓΔ Π5ΟΥΙ[65. (8 401 ΓΘΟΟΙ Δ 46 ϑρέοϊα]ομηθηΐ 165 ϑολοίΐρς Β, 66 

50ηὉ 46 ποιηθγαιιχ οὖ Θοηϑι ἀόγ 0]65 θχίαι5 46 Ῥουρθνυτθ. ΠΠ ΠΗ Ὗ 

ἃ ἈΠΟΌΠ6 (Ἰ5ΟΙΙΒ5ΙΟΏ ΡΟ5510 6 5111 ᾿᾿ΟΓΙΡΊΠΘ 6 ὁ65 δχίγαιβ, ΟὰΓ 15 

Ρογίθηϊ ἴοιιβ ὁδοῖο ἰὈγπλτ]6 δὴ ἰδΐα : Πορφυρίου (6 Ῥον»}γ7Ὲ). 

Οὐδηΐ ααχ ϑ0Π 165 Τ,. οδϑῖ ἀπ οἤοῖχ [αὶ ἀδη5 [65 ποίο5 οο- 



ΙΝΤΆΟΌΌΟΛΟΤΙΟΝ α ΠΊΠΙΑΘΕ. ΠΧΧΧΥΤΙΙ 

Ρ᾽όδ5 ρᾶν Βογρίθν, οὴ 1717, 510 ἴθ πη ΠΠΒΟΡ 46 Το ρφὶρ (οοείο.; 

1 ἰροϊομδὶδ δὲ ἰοιδοος Ῥαιε ϊπον). ΜΠ οβοι ἀνα δι, στᾶσα ἃ ᾿᾽δη- 

ΓΘ η}1856 ἐπ ἀπο ἐ6 ϑαχο- Υ οἰπιαν ΟΠ} }65- ΑἸιρτιβιθ, ΘΟ. Π10ἃ-- 

το ἀ ἀπο οοΟρῖδ ἀ6 ἰὰ Θορὶβ ἐδ Βθγοὶθνὺ : οδῖτθ Θορὶθ 46 Θορὶδ ἐΐαιϊν 

ἄδηβ ἰὰ ΙΒ] }οὐμόψαο 46 Ἠδπηθοαγρ. ὙΠ] ΟΙβοπ ἀυΓαΙ Ρὰ αἸΒρΘΉΒΘΙ 

ΙῈ ἄπο βοὴ ἃηὶ 46 ἔδιτο ἀιοαπθ ἀὀμπηαγο δ αιργὸβ ἀπ βόπαϊ ἦ6 ἰὰ 

116 ΠΡγΘ. 1,65 βοῃ ] 165 41}} ἃ υγόθ5. 465 σα ἢ ]θγ5 ἀπ οορίδῖθ ἀθ 

ΒΕΘΓΡΡΊΘΙ 6 γα ]διθηΐ ρᾶ5 δ οΟαρΡ ἰὰ ρθῖπ6 ἀ᾽ 6 ᾿πηργϊπηέθ5. Ἐ}165 

βοηΐ ἀπὸ ὄροσιθ 85562 γϑοθηΐθ, δἱ τηθπη8 ροϑίὀυ ΘΓ ἅκ ἄοα- 

Ζιὸπηθ διὸοὶθ, οἂν [6 Θοπηρηαἴθιν. οἷο Επιβῖαιμθ ἃ Ρ] αβιΘ 5 το- 

ΡΓΙβοϑ΄. Αὰ ταβίθ, ὙΠ]ΟΙΒ0Π Π᾿ἃ Ρᾶ5 ἀραβέ ἐ6 1,. (δίϊθ ααδϑι- 

ΤΠ Ὁ116 ἢ ΟΘΟΙΡ6 4 Ἂπθ ᾿γὸβ--ρθῦτ6 ρ᾽αθα ἀδη5 50η ἰἴνγθ. 

υο  465 ποίθ5 πα 1165 46 ΡοΡρἤῆγυγθ, {ἰγέθϑ ρᾶγ δ επᾶζχα 465 

ΠΠΔΠΌΒΟΙ15 4 γαίϊοαμπ, οοτηρίότοηΐ ἃ οΟἸ]θοίϊοη 465 ϑολοίϊος εἶθ 

7 δνιῖδθ. (ἰ6β8. ποΐεβϑ ἀνδιθπΐ ἐϊό δβηνογέεββ ἃ Ὑ]ΟΪβοη ρᾶγ 16 οἶιθ- 

νΆΠ16 1 Δα ]Π18}1, ὩΙ Ραβϑα θὰν 46 δηῖ58 ῥτὸβ [6 ϑαιηῦ-ϑιόρα, 

ΜΗΠ]οΙβοι ἀϊῦ, θη ρᾶτίαηϊ ἀπ πηδηαβοῦι 454 : ἢ Ποιιὲγ εἰθ5 εἰΐνονς 

ογἑεϊψιιθ5 εἰδ Ἰοτιί6 ἰ αγιεϊψεῖίέ ὃ. Τί Ἰα- Ὁ]10 ᾿πηργιπλέ τηόγιτθ ἃ ρ]ιι5 

[ογίθ γαῖβϑοη 66 {ἰγὸ. ΟἾδϑὲ Ριθη Ἰἰὰ πη ΚΖ αν ίογιιι, οἴ ὰἢ Ζζαγ οΥγ1) 

ἈΠΊνΘΙ56], ΝΙ815 ἡ 5 αἰϊθβηἀαιΐ, ἀ6ρῸ15 1781, ἃ ἅπ6 τηϑρν θη} }6 Ρ] 5 

ΡΓΟΔΙΡΊΘαΒ88. ΘΠΟΟΤΘ. [68 δβρόγδηοθβ βουϊθνόθβ ἀἰλπ85 ἰουϊο 1 Ἐπ- 

ΤῸΡΘ βανδηΐθ ΡᾺ} ᾿Δπποηοῦ ἀ6 ἰὰ ἀδοουνουῖθ, 5᾽ ὀΐϊδιθηῦ θη! όθς 

ΟἸΪΓ τπηθϑαγθ, ἀπσαηΐ [65 βαρ΄ ἃπηόθϑ α᾽ αἰζθηῖθ. ΥΥ̓ ΟἹ []1-τηθμηθ 

ἄγοι 411] ἃ ἐϊέ ἀ᾿Δθογὰ ἀέθαρροϊπιό. ΠΠ π᾿ ἔϊα!᾽ ρουγίαηϊ ρὰ5 

(6 ὁ65 παῖ[5 411 56 Πραγαιθηΐ 4115 Δ] 8] 6 ηΐ ἄν], ἀΔΠ5 [6 ᾿ἴνυ 46 

ὙΠ]οΙβοη, ἀπ. ἰοχίθ ᾿σγόργοομα θ]6, ὑἢ ΘΟΠΙΠΊΘΗΪΆΙΡ6. ρα, ὑπ 

ΘΏΒΘΙΏθ]6 Ὀιθη τόρ ον, ἀ8 ἴδοι! 6 πιδπϊθιηθηΐῖ, ἀ8 ἰδοίατ Ἀρυόαθ]6. 

Μαἱ9. βοὴ θηϊποιβίαϑιηθ ἴοιηρθα, ἃ [ἀβρθοῖ 46 οδ ᾿ΠΠΘη56 

ἃΠ)85 46 ἰδιηθθαιχ θηἰϊαβϑόβ ρόϊθ-τ 6, Ἰαχίαροβόβ 585 γϑίβοῃ, 

οουρόϑ οἵ ἀόοἢμιρόβ. ΘΟ πη Π16 ἅὰ Παβᾶγα, « (61 δϑί 1ΠΠ1510]6 1.» 16] 

651 850η ΡΠ οὐἹὃ, ΑργΡὸβ Ζαθίψαθ ἐΐπα 6, 1] 86 ΤΆΨΙ88 : « Νοῃ, 

4. ὙΠηΠοΐβοι, Ῥροϊὀρογιδμθς, Ῥ. ΧΥΝῚΙ : ὦ. νοϊόρσοριδηδε., Ὁ. Χτὰν : « -... 1116 
« Ἰιαυάαϊαν ὃ ()εσσαλονίχης; 1ά 65ῖ, Ετιδῖα- 

« {π|ὰ5, αὐ δὯὦὐ Μ (ΧΙΠ), ν. 356, εἴς. » 

γογο ποῖνο ἡρρεπεϊϊοο 1, Ῥγοίδροηιόπος εἰ 

7 ιἰέοίδονι. 

« οοἄοθχ νϑηθίιβ, 481 ΗΘ υ 5. νἈΥΤΟΥ Π ΠῚ 

« ἴοῖτι5 ΔΒΓ Ια [15 ΟΡ Ἰ σοσι πὶ νοοανὶ Ρὸ- 

« ἰ65:. » ογνδ ποῖγ ἡρρεπάϊοο 1. 

8. ὙΥΟΙ, ῥνοϊόρονιθηθας, ΤΥ, ν». χπὶ, 7: 



: ΠΙᾺ ΡΒ ΙΠΠΟΙΒΟΝ, ΤΧΧΧΙΧ 

Ἵ 

6 Ϊὰ Ὧ6 56. {π| ρᾷϑ: Πι815. Θο]ὰ 5᾽ ὀτπ16. Θὰ 5 Ὄχίραια, οοΪα 86. οοη- 

[γουῖθ. » ῬΙαβ ταν, ψαδη ἃ 1] ἃ ΡΡῚ5. σοι βοῖθηοθ (6 τοπΐθ [ἃ νά] θῖν 

ἀ65 τϑηβοιρηθιλθηῖβ 46 τοῖο παΐαγο ἀοηὶ ἀΡρομάθηΐ 165 ϑολοίϊος 

εἶς 7 δηῖδθ, ἃ ὀοϊαϊο θη ἀπ νάνι} ]6 ἀπ γγαταθθ. ΠΠ ρνοπὰ ὰ 

ΡᾶγεΘ 165 μέρ ναϊβαηιβ; 11 Ἰθὰν 1 ἀὸ π6 Ρ]κ15 ὀΐγθ 51 ἤθιθ 46 ἰΘῸΓ 

αβονο, ἀθ πὸ Ρ᾽ 115 5' ἈΡΙΓΟΥΘΙ 851 [ὉΡΓ 8111 65. πη]ϑὸΡο 5 (65. Πι6}}6- 

Ὠἰδίθ5 411 ομΐ ἃ ΓΘΟΘΏΒ6Ι [6 ἰοχὶθ ἀ Ηοιηὸγ : « ΝΟιιθ ἀ0.581 ΠΟΙῚ5 

ὩΥΟΩΒ ἃ] ουγ ἢ] ποίτο ἤαβογο, εἴ ἀπ ἤἼαδογ.6 Ὁ]5 Ὁ ΠΟΙΘΠΠ6 

{6 ἰὰ νόϊγε, δἵ ρυβ βδαναηΐθ, δἵ δαυτλίοι θα οοιρ τηϊθαχ οοη- 

ϑογνόθ᾽. » ᾿ 

ὙΠ]]οΙβοῦ ἀναϊδ ὙΓΔΏΒΟΡΙ 46 88 ΡΓΟΡΓΘ τηδ]η, Οἱ [10 ΓΔ ΠΒΟΡ ΙΓ 

ΒΟ.18 565 Υ6ιχ, ἰ6 ἰοχῖθ 465 Β0Π0}165: 1] ᾿᾿΄ἄνδιῖ πηόπηθ στον ἀναηΐ 

ἀ6 16 βθῃλθῖθ αὰχ ἔπὸγο8 (ο]οῖὶ, ΝΙδ15. 1] ρᾶγ!ν 46 ὙΘΠ]86 588 

ΥΟΙ ἰγαη βου οἱ ατΐ ἰΓαηβογῖγα [6 τοχῖθ 46 ᾿᾿7ἐακίο. Τδαπ-Αἡ- 

ἴοῖπθ ΟΟἸ 611 πὲ οα ἴγανα}}: οἵ ὙΠ] ΟΙβοη οϑὺ τποῦῦ ΘΟΠγΔΙΠΟ 686 

]ϑαη- ΑἸτοῖπθ (ΟἹ ἀναὶϊν ὀϊό ἀπ τπδηδαίαϊγο ᾿τόρσγόοα}}}6 ὅ. 

Νδ!β 1] δϑὲ ἃ οὐαιπάγ Ζαθ (ο]θτ 56 501} ἀέομανρό, ἅτ ΠὩΟ]Π8 Θἢ 

ΡάΡ6, ἀδ ᾿᾿δηπύγθαβθ οἱ ἀέϊιοαϊθ θαβορπθ 46 ἰὰ {γα ηβοριρίίοη;, 

51} “ΕΘ 6 ΟΟρΙΒῖ6 ἃ σᾶσεθβ. (ἐδ. 411 βϑὺ οϑγίδιη, ο᾽δδοῖ 486 ἰθ 

[ΓΔ ΠΒΟΡΙΡΊΘ ΟΣ ἃ δὰ Ρἰιι5 αὍΠ6 [ΟἹ]5 468 ἀἸδιγδοίίοηβ. Οη ἃ οοπϑίαϊό 

4{6 16] νθυῦϑ, 411 βϑὺ 488 [6 ἰθχίβ 46 1᾽ }ἐλααίδ ἱγαρτιμμέθ, 6 856 

ἴροῦνο 4υ᾽ ἃ ἰὰ τηλτρο Ἰη τόν ΘαΓΘ, ἀδπ5 1᾿]έἑαίδ. τμἈ βου 8, οἱ 

ἢ ΔΠΡΑΙς ἢ ΠΡΌΓΘΙ 416 ΘΟΙΏΠῚΘ ψΑΓΙ 16, Ο᾽ Θϑἰ-ἃ- ἀπ 6 ἀὰχ 8ελο- 

ἠϊ65. ῬΙαγΘαν5 τὸν 46 στᾶνβϑ ηθχδοι 468 ἀδη5 ἰὰ τοργοάμο- 

θη (65 515η65 ΟΥΠΠΙΖαΘ65. Π| π6 ἴααϊ ἄοπο ροϊμὶ 86. ἤθν ἀνεαρ]ό- 

Ἰηθηΐ ἃ ἰὰ ρᾶγοὶβ ἀοπηῃέβ ἃ Ὑ}]ΟΙδοη ρᾶν Οοἰθίῖ, {6 ἰα οορὶδ 

Θοέ τι ἥαφο αὐδοίμηιοηί {ἰόἰθ δ ᾿ονϊρίπαί", 

Τ,6 οοιτθοῖθαν 465 ὄργϑιινθθ π᾿ ἃ ρ88 [αἱ ποη ρ]τι5 ἴοὰῦ ο6 4} 

ΔΌΡΑΙ ρὰ οἱ ἀαγαῖϊ ἀὰ [Ἀ1ΓῸ ΡΟῸΓ [65 ϑολοίϊΐθε. ΟοἸοι ἃ τοαὰϊ ἃ [ἃ 

« Νόᾳαθ 14, αὐ ΒοάΙ6 Ἰοα1 βο]θηΐ, ἰορὶ ρΡὸ- « ἴπιο Ζ7[αάϊ5 ἰοχίαπι οχ ορίμηο οοάϊοο 

« ἴεϑὲ, » γογϑ ποίγε ἡρρεπάϊοο ΤΥ. 
Ἵ. ὙνοΙ , Ῥγοϊόροπιόπος, ΤΥ͂, ἡ. Σιν, 7: 

« Εγρο ἀδϑίπαης. Πα πο ΟΥΘη Ά] 111 Π| 
« ᾿π ογασιτὴ πη ρ δίρι, ΜΆΒΟΓα 818 5606}, 

« ἄοίογα [ογαπαιη ποβίραμ, οἵ. » ουθα 

ποῖνο ἡρμεπάϊοο ΤΥ. 

2, ὙΠΠοΙβοπ, Ῥγοϊὀροριθηθα,, Ὁ. ΧΙ: 

«- ΜδΑΓΟΙΔΠΟ ΟΟρΟΙαν ἀδοι αι φοίηιο μα 

« γιᾶγιν ἀἰδεογίμένγι, 56} 0}115.... ΡΙφῆχιῖ.» 

γογε ποῖσε μρρεπάϊοο Τ. 

3. ΨΙΠοίβοη, δρνοίθροριὸηθς., Ὁ. ΧΙ ΤΙ: 

« Νξο ἃ ος {ως τς σά Ἰοὸθ. αἰ Ἰβοθϑϑῖ5586. 50 

« ἃἰβυγηαΐ, 51 οὐπὶ ἈΡΘΡΓ δὲ πηϑ [651] 68- 

« 561 ΠΡΡΆΤῚ ἰἈ ρ5115..» 



ΧΟ ΙΝΤἈΟΘΌΟΤΙΟΝ Α 1 11.498. . 

[ο͵]5. ὀϊό ἴτὸρ οἱ ἴγτὸρ ρϑὰ βΠάῤἰ[ο ἃ 1ὰ θῖνα ἄτι πη ηπβοσιῖ, 1 ἃ 

Ἰαϊδδό ἀδ5. ἴδυιτος συ βϑιὸγοβθ, 46 ΤΊ Π6 1 ὉΠ] σθαῖ ἃ ΓΘΒΡΘΟΙΟΥ, 

δὲ 1] 5 δδί ῬΘγΠῚΪ5 65. ΒῈΡΡΓΟΒΒΙΟΠΒ οἱ 465 ΤΟΠΊΔΠΙ ΘΙ Θηΐβ8, 4816 

ἴοὰν ἀδναῖί [1 ΙητΘΡά 6 ἡ. 51. ὙΠΠ]ΠοΙβοι οἷν σογυῖρσό 1]- τη όπθ [68 

ὄργθινθθ, οἢ. π6 ᾿ἰραϊΐ ρᾷ8 ἃ οἰιαάιθ τἸῃβίδηξ ἀπ ποῦ ΡΟῸ ὑἢ 

ΔΌΪΓ6, ἀἢ ΠΟΠῚ αἰ ἀυῖθ. Θϑίσοριό, ἀπ {πὸ ἀ᾿ Οανγαρο πιὰ] ὀουῖς, 

Ὧη οἰ ΠΡ6 (λπχ, τὰ τόηνοὶ 1Π1Πη16}}1010]6,. π6 οἰζαιοπ ἰγοηααόο. 

ὙΙΠοΙβοη ἀπγαϊν ΡΓΟ ΑΙ θυηθηΐ οοηβουῦνὁ τουΐθβ [65 τόρομποηβ, 

οἵ παγαῖς 18 η1α15 οηἀπι ἀθὰχ ποίθϑθ 6ῃ πΠ6 5616. [ἃ ἀου ]6 

ἀόϊόραιοι ἃ ΟΟ]611 οϑῖ οἤοβ6 τϑρτθιία δ, οἵ θη 6]]6- πηόηηθ οἱ 

Ρουμ ἰὰ ρίοινα 46 ὙΠ]οίδοη. Οη νουὺάγαι 4ὰ6 ὙΠΠ]οΙβοη [ἀξ τοϑιό, 

σΟΠη6 ἰ6 ἀ1 Οὐδίγθμηουθ, ἴΤῸῚ5 ΔἃΠ5 ἃ Υϑῃϊθθ: ῬΊΘη ΤΏΪΘΙΧ, 

Ζαδῖγο ἃΠ5 ΘΏΓ6Γ5) ΘΟΙΏΤη6 [6 αἰϊ ΝΥ 6155 ἀδπ5 ἰὼ δίοφγαρλῖο ειῖ- 

νογσοίίο. 

65 ΒΙορυαρ 65 π6 ἀϊδαιῦ ροϊηΐ 486 Ί]ΟΙΒΟΙ 5010 4116 ἃ ὑἴβῃῖϊβ8 

ΡΟῸΓΪ ᾿ΠΠΡΥΙΠΊΘΙ 565 γοί ὀφοηιόηθ5 ; γιὰ 15 ΠΟΙΟῚ ἃ ΟΘΡ ΔΙ 6 πη ηΐ 

οοΥτρό 1658 ἐργθανεβ 46 οδὺ ὀορη. ΠΠ δϑῦ ργοΡαὈ ]8 486 165 [τὸ Γ ο5 

(ΟἸ δε: 1[α1 δηνογαϊθηΐ 165 [6 }}}65. ἃ τ θβι 6 4 ὉΠ 165 ἹΠΊΡΓΙΠΊΔΙΙ. 

(δ 401 οϑὲ οουΐδιη, ο᾽θϑῖ 4ὰ6 δ Ί]ΟΙΒΟη ῬΓΘΠα ΡΟΥΒΟΠ ΠΟ] Θηγθηΐ [ἃ 

ῬΆΤΟΪΘ οοπιηλ οογγθοῖθαιν,, ἃ ἃ πῃ 465 Δ εἰώάοπαία αοἰ β»οἰοροηιοηα, 

ἃ ΡΥΟΡΟΒ ἀπ ομπΠἴγα ἴαιιχ σοταν, 481 58 ΠΠἰ ἃ ἰὰ ῬΓθιηϊὸνα ρᾶρθ 465 

βργοίὀφοηιὸγοεἷ. 

(εγίαϊηβ ΑἸ]θιηδη 45 ομΐ οϑϑαγό 46 σάν ἃ Ὑ1]ΟΙΒΟ 1 ΠΟΠΏΉΘΙΙΓ 

4Ὧ6 38 ἀόοοπνογίθ. Οβαπη ἰπ1-πιόπλο δϑὺ ἀπ πο το. 1] αἰττιραο ἴον- 

π 6] οιηθηΐ οοἰΐα ἀῤξοουνευῖα ἃ ΒιοθθηΚοοβ, οἵ ρᾶγοα 4π6 816- 

θθηκεθ5 ἃ αι! οα 1786, ἀδηβ ὰπ Ἰοῦγμα] {πἰέγαϊγο, ᾿᾿ἐϊορο ἀὰ 

οοείοα Κ΄ δηιοίιπδ, οὐ βῬᾷγοα 4} ἃ ρᾳθ]1ό θη .1788, 1 ἀππόθ πηδπιθ 

οὐ Ρᾶγαῖβϑαι ᾿᾿]ἰαείο ἀ6 ΜΊ]οΙβοι, ἄθιιχ ρϑυ 8 ππουοθᾶχ ΟΊ ΟΘ 

5 [65 ΒΙ0η)65 α΄ ΑΥΙβδίαγαιιθ, ἀοηπμβ ρὰγ ὙΠ]ΠΟΙΒῸΠ ἃ ἰὰ 5816 465 

Ῥνοϊ ὀφοηιὸηιο5 ᾿. Νία!Ι5 Π]οίβοη, ἀὸβ 1781. ἀνα οὐϊόνό ρὰγ ἴοαὶ 

1. ογεοζ, ἀληβ8 ποίνρε αρροναϊοο 1Π|]|, 

165 δχίγαιϊς 46 1ὰ ἀἸἰδδουϊαειομ ὁ Ῥ] ιν σῸ Γ8. 

ῷ, « Π]οπίξιηι ἑαπάδηι νοῖο Ἰθοΐοσθμι, 

« Ρᾶὰρ. 1, ἢἰπ. 18. που γοΐ ΟΡ ΘΠ Ι.7)1. 

ϑοῃο Ἂν. οοάϊοθ. ἐπ 

« Ππηθηῖ., ἵπ ορεῖα 1). Μᾶτγοὶ θ10110- 

« ἘΠῚ εἶδ πορῖρο 

« {Ππθρὰ βουναῖο, γηϊδμιὲὶ ϑαοίαϊϊ556 ΟΟταν, ΡΓῸ 

« σαθσιῖν »» 

8. ογο ποῖγο “ρρεπαϊοο 11. Οβάπῃ ἴη- 

αὐα]6 ᾿ΓΟΧρ] ]ολτοη. εἰ65. ϑῖρηθθ ΟΡ Π165, 
ἰπεοοάοίμην Κ᾽ οποίμυ ἃ διεδοηλεδοῖο δὲ 

} ἡ οϊφοπο ψεϊοαΐξιι. 11 ἀἰῖ 88 Π|5 ΒΟ. ΡΟ] θυ, 



[ΠΑΡΕῈ ὈῈ ΥἹΠΙΠΟΙΒΟΝ. ΧΟΙ 

ΗΠ νου5. 165. τηόυιτ68. ἀὰὰ πα πιβου 46. ἴθηϊβθ, δὴ ἅναϊ οορὶό 

65. 50 1165. δὲ ἀναὶϊδ δχίγαις ἀπ ἁὰῖγ πη Πβουῦ (6 ϑαϊηῖ- 

ανο σοὺ “πδοιίοίιηι οορὶό ῥ᾽ ὰ5 τὰγὰ ῥρὰΡ ΒΘ ΡΘη ΚΘ 65. [ἃ 56 ὰ]6 

Ῥγότθπιΐοι Ἰόρττῖπιο 46 Ρύλ᾽ ἀν ον Θ᾽ θη ΚΘοθ, ο᾽όϊαιε 6 5᾽ ὄϊν 

ἃ 465 ΡΓΘΠΉΙΘΙΒ ΤΟΠ ἃ ΘΟΠΡί6 ΡᾺΓ 565 ΥΘῈΧ (65 ΤΏΘΡΎΘ1168 ΡΓῸ- 

565 ἃπχ ΡὨ]]ΟΙοριιο5 ρὰν ὙΠ]ΟΙβοη. 

Ποῖον, ἰ6 ρυῖποῖραὶ Βοσορ 46 ὙΠ]οῖβομ, οομΐθ 486 ἰὰ ρὰ- 

Β]]οατίοι ἀο5 βγοϊόφοηιόηθς 46 ΑΝ ΟἹ αἴἴϊδοια ρόπιθ] πιθηῖ ᾿᾿ονιΠθο- 

ἀοχὶο Ππτόγαινο ἀθ ὙΠΠ]οΙβομ, οἱ 4π6 [6 5οθρι!οἰβπιθ ΠΟΠΙ ΠΊ46 (6 

Δ ΟΙΓ ἰὰ1 ἔαιβαις ΠουΓοι : « ΝΙ. ἀ6 ΨΠ]οΙβοη, αἰ 1 Ποπόογαῦ ] 6 56- 

ογόζαι τ ρεγρόϊαο!, πο ροινοιῖ δηϊθπάγο ρᾶνὶον ἦθ βαηρ-ροΙ 46 

ὁδὲ δι άδοϊθιιχ ϑυϑίοηηθ : "166 41}}} ἃνοιῦ [ΟΌΓΗΙ, β8π5 16 νου ον, 

Ιε85. θᾶ865 510} [65 1611 65 ον [᾿νοῦ σΟΠβίγαις οἵ 165 ΔΓΠΠ65 ἅΥ̓60 

Ιθβ4α6}165 ὁπ ργέϊθπαοιϊ ἰὸ ἀδίθπαγο, ᾿᾿αἰπισθοιι ἃ ροϊηϊ 41}}} 

σρ..» 1,6 ἀθυῃϊθὺ 8 
ΒΙορτᾶρῃα ἀς ὙΠ]οίβοι, Επθηπθ Ουαιγοπηὸγο, δηομόγς ΘΠΘΟΓΘ 

56 γθρϑηίοιϊ ΡΓΘΒΩῈΘ ἀ ἌνΟΙΣ ΡΌΡΙ16 5οὴ ΟανΓὰ 

ΘῈ [65 ἀἴγ65 46 Πδοῖθσ. ΠΠ οϑὶ ργόραθ]θ, θη εἰΐδι, {6 ὙΠ] οΊβοη 

ἴγοῦνα ἐΐγδηρα ἰὰ ἔαφοῃ ἀοηΐ ΝΥ ΟἹ Γ ἜΧρ! Ζααιῖῦ ᾿᾿ ΟΥΙΡΊ πα οἱ ἰὰ ἴου- 

ΤΠ] ΊΊΟΠ 65 ΡοΟδΙη65 ΠΟΙ ΠΈΡΙ 41|65. 1]ΟΙΒΟῚ π᾿ ἀνα [4 1η815 ἀουϊό τη 

Ἰηβίαηϊ ἀ6 1ὰ ρεγρβοπηλ ἐς ἀ᾽ Ποιηὸγο. Π| ἀ αὖ 5 ΘΧΡΤΊΠΔΟΥ νἱνθπιθηϊ 

ἀπ θα 6 ο!5 501 οοιΐθ δϑρὸοθ ἀ᾿ δἰ πόϊβϑιῃβ 481, δῇ ἴαθβ ἃ Ἴππ πο Π66, 

ΠὟ νογαῖῖ {πὸ ἢ Ὅθαντα ἀπ Παβαγὰ οἵ ἀπ ἴθιηρβ. [}᾽ 1 }|6υγ5, 1] 

ὄϊα!τ ἃ Π}1 46 ϑ81η16-ΟΓΟΙχ ἢ οἱ ϑαϊηϊο- Ογοὶχ ἀναϊ ἐϊό, ἀὸβ [6 ρνὸ- 

ΠΊΪΘΡ 1ΟῸΓ, ἰ6 ρ]5 τόβοϊα 465 Ἀἀνθυβαισοβ 46 ὙΥ ΟΠ. ΠῚ ἀαὐ παῖα- 

ΓΘΙ]οπηοπΐ [αϊγθ ὁΠμογα5, σαληα ϑαιηΐθ- ΟΓΟΙΧχ οἱ [658 Δα 65 οὐῖῃο- 

ἄοχοϑ [αἸϊπαιθηΐῦ ἰθασβ ἀηαϊ πὸμη65. Ναἱ5. ΠδοΙο οὐ Οὐδ οπηὸγο 

ΔυγαΙθηΐ ἀὰ 856 ὈΟΓΡΏΘΥ ἃ ἀἰτο 486 Ί]ΟΙΒΟη. [1881 565 Γόβουνϑϑ 

οοπῖρο ὙΥ οἱ, εἵ 4}}} 165 [αἰϑα1 ἀνθὸ τη ΟΠ] ΘΓ 56 ΘΟΠΥΠΟΙΙΟΙ. 

Π)᾽ ΔΡογα, ῬΡθΥυβοῆπ6 Π6 βανδιῖ Πηθιχ 4π6 ὙΠ]οΊβοη 486 [6 ρᾶγᾶ- 

ἀοΧΘ 501 ἰὰ ΘΟΙηροβιηοη 46 1᾿ Πἐἰαείο οἱ ἀε ᾿᾿Οαγ85έο ὀϊαϊῖ Θἢ ῬΘΓΠΊ6, 

ἀδῃ5 ἰὰ δῖε 46 ὙΥ οἱ ἢ, θΊδ πὶ 465 ἃηπόεβ ἀναῃὶ [ἃ ρα ]]οαϊ θη ἐ[65 

δολοίϊοας δ Κ᾽ οπΐδθ. ὙἸ]ΟΊΒΟΠ. βαναιϊῦ ΤΏ]ΘΊΙΧ ΘΠΟΟΥΘ 41} ΗὟΥ ἃ 

Ῥᾶβ5 τῇ τηοΐ, ἀδη5 [65 ϑολοίϊθο εἰ Κ᾽ δηΐδο, {αὶ αἱ ἰ6 πο] Π61Ὁ 

6 Ραυΐαπε 6 1 Ἄγεϊοϊο 46. Θ᾽ 6 ΘΏΚΟΘ5. 51} « Ἰϊογαμη ἴῃ Ζἰίααίθρηι οὐάϊοθ. ΡοβίΠαο. ο616- 

Ι6 πηαπιβοῦ ἐθ Ὑρηΐϊθο : «.... ἦθ. ϑοῖιο- « Ρατ551η0 ρμγνέαν πο πάη εἰσίθνα . » 



ΧΟΙῚ ΙΝΤἈΆΟΌΙΠΓΟΤΙΟΝ Α ΤΠ ῚΠΙΑΌΕΒ. 

ΓΆΡΡΟΓΙ ἀνθὸ ἰὸ ϑγϑίθιμθ 6 ὙΥ ΟΠ, οὐ 486 ἰ6ὸ5. ϑωλμοίθο Α 8θηὶ 

πλῦηθ. ἀπὸ ΡοΡρόϊαθ!! 6. πόρατοη. ὁ ὁ. βυϑίομιθ. Γαι μόλοβο, 

ΡΆ1 ΘΧΘΠΊΡΙΘ, ΒΌΡΡΟβο Τρ ν ΠΟΙ] Θπηθηΐ 4} Ὑ ἃ ἀπ ἰθχῖθ ἀαιΠ θη - 

χὰ ἀ Ηοπιὸγο, ρὰγ οοῃβόψαθηι ἢ Ποπιὸγθ, οἱ ἀἢ θὰ] Πο- 

πηὸνο. ὙΥ̓ΟΙΓ τθοοηπαῖϊ []-πηόμηθ 486 165 δολοίϊος εἰδ ἢ δηιῖδο 6 

[ὰ] ὁπ ΓΟαγηὶ ἀπθοιηθ ἀοηηόθ ρΟὰΡ ]ὰ βο] απο ἀπ ργο ]ὸιηα ἀηιέ- 

ΠΙβι ΓΙ 6 41}} οϑβαγαι 46 γόβουγο᾽, ΠΠγ ἃ ἱτουνέ ἀθχ ποία5 

561 ᾿᾿ὀογίταγο, ἀοηΐ 1] ἃ ΠΡ 6 ῬΑΓΙ; τη815 οβὸρ! δ ἰὰ] ἀνδιῖ [τ ΓΗῚ 

ὉΠ [ὀπηοΙρημαρῸ 118. [ΟΓΠ16] ΘΠΘΟΓΘ, Ρυ 5486 [65 ἄθαχ ποῖθϑ 65 

δολοίξος εἰ ἢ δγυιῖδο 6 88 Τὰρρογίθηι Ζιυααχ Πόγοβ, οἱ 416 ἰθ 

τόμηοισηᾶρο (6 ]οβὸρἢ!θ 8586 γσὰρροτίε ἃ ἰὰ ρϑῦβοππα τηξδιης {ἢο- 

Πηὸγο. Αἷτὶ τϑϑῖθ, 0 ἰὰ “Ζυθϑίιοη ἀ6 ᾿᾿ἐογιίασθ, Π]ΟΊβοη. οϑί Θὴ 

Ρατγίαιε ἀοοογ ἀνθὸ ΝΥ ΟἹ [Ὁ οἱ [65 βηοϊόφοπιδπο5 ἀδ ΝΥ οἱ πὸ βοηΐ, 

ΘΠ 66 ΡΟΙΪΠΐ ΘοΟΙηη6 δἢ 1Π6 ἴοαϊα ἀ᾽ ααῖΓ65, {α πη ἡ ὀνθὶ ορρειηθηΐ 

465 δηοίὀφοηριόπος ἀ6 ΝΙΠ]οῖβοη ὅ. ὙΠ]οΙβοπ ὀΐαιῦ οὐ Ποάοχθ; τηΔ15 

1 Τ᾿ ὀϊαιῦ ἃ 58 τηδῃϊὸγθ, οἵ ΟΠ ΡοΙηΐ βϑίομ ἰὰ θαμαὶθ ἰγ ἀπο ἀ6 

Π05 ΟἰΆΒΒ: 1165 ἀἃ αἱχ -ϑθριὸπιθ διὸο]ο, 

1. Ριοϊόροπιδηος, ΤΊ, ν». χιι, 6 .,.. Δ)Δ4- μιὸπδς ἀ6 Ψη]οΐδομι,, [ἃ σομηρατγαΐϊσοι 46 [ὰ 
« πηράππη ὨἾ1], “ποά γαῖ 5. τἴαίομη. 8115 ἀδβιιπμόθ ἀθ 1 Πἰϊακδ ἄνθος 66}186 ἄτι ἤογαρ, 

« Ορ]π! ! 1} 15, το 115 δὲ ΠΩ 56 η 6 Π ἢ} οἵ, ἃ ἰὰ ρΡᾶρθ χχιν, [ὰ εἸ5Θ 5510} 511 ἰ6 Ρὲ15- 

« ΘΓ οορίταπα! θην γοργωβθηϊοῖ, » βᾶρο (6 Τοβὸρ!θ, (ὐδθ πιογῦοθαιχ 50} ἐγ Π5- 

ὃ. ογο,, ἃ ἰὰἃ ρᾶρε χχν 465 βροϊόρο. οὐἱῖβ ἀπ ποῖνο ἡρμρεπείϊοο Τ. 



ἙΟΗΛΡΙΤΉΙ Υ. 

ΤΆΑΥΑΙΧ ΡῈ ΜΝ ΟΠΕ ΕΤ ΡῈ ΠΕΥ͂ΝΕ. 

Τ᾿ 7 αάδ δ ὙΥ̓ΟΪ!. --- ΟΥΙρῖπα δὲ οανδοιὸρο ἐπὶ ᾿νγο 65 δηοϊόροηιόμηος, 
--- ΡγΙποῖρο5 ΡΒΠ]ΠΟΙΟΡΊ 65. 6 ὙΠ, --- χαηθη. ἀ6. 5ὰ ὑθθηβιοὴ 
ἀ᾽ Ηομπιὸγο. --- Απίαροπίβιηθ 6 ὙΥο} οἱ ἐς ἤδθυπο. --- ἤουπο οἱ ἰὰ 
νυ! σαῖο, ---- Ηδυπο οἵ ἰῈ ἀἸβαιημμᾶ. --- Μένι6 501146. ἐἰ65 ἱγαναιχ 46 
δγηθ. --- [65 συ πμἦθ θαομγϑα,, ἰὲ5 ποῖθβ ἀὰὰ ΘΟ Π]ΘηΐΔΙΓ6, --- 
Ενγθαν ἰοπἀαπηθπίαϊθ ἀθ ἤδυπα 5ὰν ᾿᾿ἐχόροβθα ἀθ5 ἈΠ ]6Π58. --- (ΟΠ56- 
46 Πη665 ἀ6 ἰδυγθαν ἀθ ἤδυπο. 

Τ᾿ Παίς ἀς ΑΥ̓ οἱ 6δϑδὺ ἀπὸ γόοθηβιοη ραγὸ οἱ 5 ΏΡ6 ᾿. 1,6 ὁοπι- 

ΠΠΘΗΪΆΙΡῈ 486 ΟἹ ς ὄταιῖῖ ΡΓοροβό αἰ ὀοΥ. ΓΘ τι οχιϑίθ ΡοΙαῦ. (δ 46 

"θη ἀΡΡΘΙ]6 ᾿ππργορρθπιθηΐ (ηεηιοηΐαϊν 6 εἶθ "7 οἱ, τὰ θϑὶ ψα απ 

οΟἰ]δοιϊίοη ἀθ ποίθϑ 50 [65 Ζιιαῖγθ ΡΓΘΠΉΙΘΓΒ. ΟΠδηΐβ 46 1 ]7ἐἰαείο, 

ΡΟ] Ιό6 ρᾶΡ ἃ ΡΓΟΓΈΒΒΘῸΓΡ ἀθ Βοῖῃθ αἀ᾽ αρτγὸβ 65 οἤΙου5 ἀπ 

ὁταπιαπὶ ἀθ 1 ΠΠηϊνογοιιό ἀθ Ηδ]|16 2. ϑ84η5 ἰθ5 ΘΟΠΡ] ὀμηθηῖ5. 6 

ἰουΐθ βουίθ α]ουτόβ ρὰγ [[5ἴ6 1, 65. ὈΤῚΠ)65 56 ΙΘηῦ 5562 ρθὰ ἦ6 

οἰοβθ. (ὑδροπάδηϊ οἡ Ἀρδυοοι 46 ἴθιηρ8 Θῃ ἴθ πὴρ8 ᾿᾿ ΟΠρ]ο ἀκα ἸΙοη. 

Τ Ἔχ θ 6 ποθ 46 {6 ] 46 5-|1Π 685 ἀθ5 ποΐοϑ γϑοιθι! 65 Ρᾶν ᾿᾿ ἐιαα!δηΐ 

ἀε Ηα]]ς, ἴαιτ νινθιηθηΐ τοογοιῖο 416 ΥΥ̓ οἱ π᾿ αιΐ ρᾶ5 τόαϊρέ ἰυ]- 

ΠηδΠΊ6, ἃ ρῥΓΟΡΟΒ 46 οδοὰπ 465 γϑ 5 46 1᾿ Πἐϊαείο, 165 ΤΘΠΊΆΓ 165 

1, Ηομεβὶ [π|τλ5 δα νϑέθ) γι ΟΥ̓ ἐ ΘΟΥ 17) 

ποέαϊοπῖδιις ορέϊνιολισηφθ δααηιρίαγί 

Μάδς πονὶς ομγὶς γϑοεησέα. ΗΜ|16. 1794- 
1795, 23 νοϊιπηθ8 1η-85. (δα ἀδχ νοϊπι65 

οπὶ ρᾶσγιϊα ἀ6 Ἰ’ἐαἀϊτοη ρέπέγα]ε 4 Ἠοπιὸγο, 

Τογπη πόθ ἐη 1804, 4 νο]υπηο5 1η-85 : Ονη- 

ῬΟΥ ἘΠῊ. Πονπογὶ οὐ Ποιπογιάίαγιωη ΟρόΓα 

δὲ γοζιφιιία, 6: γεοοπδίοσθ νϊθά, ἄμ. 

"οἱ ὲ, ΝΥ ἃ ἀοππό [ι1-πιόπηθ, ΤιοιρΖὶρ, 
1817, ἅπ6 ϑθοοπάς ἐάϊτίοπ., σονὰθ οἵ οον- 

γἱσόο : πονᾷ γϑοοσηέίο πες ἰοοὶς Θηῖθ1ι-- 

ἰαείον», ὕπο ὀάιτοπ ᾿π-ίο!ο., οομμπθπούο 
ἀρνὸδ ἴὰ ρα] Ἰοατοη. ἀὸ 1801, ηἾὰ 7 Πι815 

ὀζό τουιϊαόο. 11 πὸ ἴα! μὰ5. ΘΟΠΙΡΙΟΥ 

ὁομιπ6 πη Ἠομηδνο ἐο ΥΥΟΙ ΠΗοπιὸνα μιι- 
θ]1 6 μὰν ΥΥοΙΓ ἐα 1784-1785, (δ᾽ π᾽ βδί 

4αὯπ6 τοργοάποποη ἀ6 1 δαοηιμίαν Οἰα- 

μος ο, ο᾽ 65: -ὰ- Εαἀἰτὸ 46 ᾿οιπγα 46 ΟἸάυκα 

γόνα δ οουυῖσό μὰν Μοον οἱ Μαυϊγμϑαδα. 

2, Ἐπ. Αὐα. ΥΥ̓́ΟΙΕἾ5 ὙΟΒΙΈΒΟΝΟΕΝ 

ὕΒΕΒ ΙΕ ΥΙΕΒ ἙΛΘΤῈΝ ΘΕΒΘΕΝΘΟΕ ΟΝ 

ἨομΜΕΒ᾽ 5 [ττλ8, ἡθγαισοοροξοη μια ηεΐέ Β6- 

πιϑρκισυσότν τε Ζιιδείξοη ὑορίοιέοε στο 

Πιϑοππων [)οέενῖ, 12». το. ᾿Γολ, αθὲ ΘΟ γηλν. 

ζΖι δῶμ. Ὅπ νοϊυπιθ δὴ ἄθυχ ρᾶγίϊε5, 

Βεῦῆθ, 1890-1831, 1η-85, 1,65 ποῖίθβ. 64ὁ 

ΤόεαἸαηῖ ἀ6 Ηλ]Π}6 ἀναϊοπὲ ἐϊό ἰγοιινέθϑ μὰν 

16 οὐϊὸθνὸ ῥμΠ]οΙοόσιο ἀαϑρανὰ ἀ᾽ ΟΥΕΙΗΠ ἐαπ5 

[65 ΡΆρ᾽ον5. ἀὰ ομαποῖπο Οοηγαὰ εἰ ὌτΟΙΙ 

505. ΡᾶγοηΣ, 4{|ὶ [65 ἴθπαϊξ 51 Π5 ἄο εἰο 

Τ᾽ τα ἀϊαπὲ 1[π1-πιόμηθ. 1,6 ὑγάναι! αἰ Ἰ]5ἴουι 

δὲ [αἱ ἀνθὸ ἴ6 ρ]5 σταπα 50 ΐῃ, 



ΙΝΤΆΟΌΟΤΙΟΝ Α ΤΠ ῚΠΙΑΘΕ. Χχοιν 

οἱ [65 τό ΠοχΊο 5 4}} ἀναὶῦ 51] ϑουνθηΐ Ἰθἰὐθ5 ἀπ μαὺΐ ἀ6 88 οἤαΡα. 

Νοῖιβ Π᾽ ἌΥΟΙΠ5 Ρᾶ5 [65 ΘΟΙΏ ΘΔ ΙΓ65 6 ΝΥ ΟΪΤ ; ΠηΔ15 ΠΟΙ ἈΝ ΟΠΒ 

565 δργοϊὀφονηόηθ5 οἱ 565 ἴγο]5 ργόϊαοοβ. 1,65 δηο όφοπιθηθ5 5011 

απὸ Πιβίοιγο ἀα ἰοχίο ἀ᾿ Ἠοιηὸγο, οἱ ραγου]ὸγοιηθηΐ ἐα ἰοχίο ἐ6 

ΕΠ) αίο; ο᾽ δὶ ἃιιδϑὶ ἀπ ργοίομ δ. ὀϊιάδ οἱ 80} [65 οαγαοίὸγοβ 46 

ὁ8 ἰθχίθ, οἵ 8ὰ1. ἰΘὸ σϑηῆγθ 46 οὔ Ζα6 41] Υ ἔλα! ἈΡΡΙΙΖΆΘΡ. [1,65 

ΡΓόίαοοβ, βυσίους ο6}16 ἄς 1804, ἀῤνοϊορρεπί εἰ δομιόνθηὶ οοῖΐϊο 

ὀϊαάἀθ ρῥ]ο]ορΊ486. 

1,65 δρηοίὀφοηιόγιθ5 τ ἀθναιθηΐ ὀΐτα ῬΥ 1 γ Θπιθηΐ Τα ἀπ 6 ῥτό- 

ἴαοθ. σόπόγαϊβ ἀθ ἰ᾽δάπτοη οοτηρ!ὸΐα, οἵ οοθιῖα ρῥγόΐξαος ἀθναῖῖ ὀΐγο 

Ρ]ασόθ οῃ τὄϊθ ἀὰὰ ῥυθμοῦ νοϊαπλθ 46 1᾿ Πἐδαείο. Υ̓ οἱ οομηρίαϊ! 

ὀοῦγο θπ6 ἐθηΐδιπθ 46 ρᾶρθϑ ρϑαϊ- ὄϊΓα ; Πη815 [65 ρᾶροϑθ δοηΐ 

Ἁ]]665 5 Δοο πη] ηΐ 50015 58 Ρ]Π16, οἱ 1] ἐΐαι! ργὸβ ἀ᾽ αἰζθιπάγο ἰὰ 

ρᾶρε 800, ιδῃα 1] ἅγαὶϊῖ ἃ Ρ6ῖπ 6 ΤΘΠΊΡΙ1 16 {165 46 50η ρῖο- 

ΘΡΔΙΏΠ16. Οἱ Π6 πηθΐ ρᾶ5 πΠ6 ρτγόΐλοθ 46 πϑαΐ οθηΐβ ρᾶρ88 θη ἰδίθ 

ἀπ νο] απη6; Οἢ. ΠὟ πιδῖ ρᾷ5 ποθὴ Ρ]115 ἢ [1675 46 ργέϊαοο, ΥΥ̓ οἱ ἢ, 

τ ραιθηΐ 46 ἴδιο Ομ Πα 565 4665, ἐονινιῖ, ἃ ἰὰ ἢπ 46 501 

ΡΑΓΑΡΤΆΡΠ [1 εἴ ἀ6 88 ρᾶρε σουχχχ, Μγιῖς νοἰμιεϊγεῖς [2 οἵ 1ἱ 

Ιαποὰ 165 }γοίὀφοιηιὸηιθ5 ΘΟΠΠῚ6 τη Πἰγγ6 ἃ ρᾶτι. ΝΑΙ5 50ῃ βυβίὀῃηθ 

δϑὺ τουΐ δηϊ1θι" ἀδη5 66 ῬΓΘΠΊΪΘΙ νΟΪαΠ16. 1,65 ἃ Γ65 γΟ] π165, 4] 

ἩΟΠΐ [8 1815 ΡΆΓῚ, Π᾽ΔΌΓΑΙΘΗΐ ἀ]οαϊέ 46 465 αἀόϊα115 ὀϊ ΓΔ ΠΡῸΓΒ ἃ 

ὁ6 41 δῖ, ροὺν ΝΥ ΟἹ, ἰὰ ψαθϑίϊοη ῥσυιποῖρα]ε ἡ. 

6 ἰαΐη 465 βυγοίόφοηιὸπο5 οϑὶ νυ οἵ βρι για]; 165 ρΡἢΓΆ565 βοηΐϊ 

ΡΓΟΒ4.6 οουτίθ5, οἵ ἢ6 πη πααθηΐ ρὰ5 α᾽ ἐϊέραπορ. [,86 ἰθχίθ π᾽ 6ββὲ 

ΡοΙηΐ τηϑ]ό αὰχ ποῖθ8, οἷ ΤΆΤ 585 065 ΘΠΟΟΙΏΌΓ65 486 [65 ΑἹ- 

Ἰομλδ πη 45 Δοοα πη] μΐ ΘΟΙηΠη6 ἃ Ρ]Α151} ἃὰ ἵγάνουβ 46 ἰθὰν ἀἸΟΙΊΟΗ 

Ἰαῖτίηθ. Ναι5. [65 βΑγΓΑΡΤΆΡ 65 Π6 β80ηΐ ρᾷ5 ἰγὸβ- Ὁ Θ ἢ Θμομαϊηόβ 

65 18 ἃιχ δυῖΓ65. Ομδοπη ἀ᾽ δὰχ ογπια τη ρου ἰουΐ, ΡΓΟΒαπ6 

᾿ιηΠέρομάαπί οἵ ἀθ οα 41 ἰα ργέοδαϑ οἱ ἀθ 66 4ὰϊ 6 δα1}. [ἃ ροπϑόθ 

!. Ὑοϊεὶ [6 εἰΐχε Ομ ]οῖ (6. 66 ᾿ἰνγα 

[τηθιῖχ ῬΒΟΙΕΘΟΜΕΝΑ Δ) ΗΟΜΕΒΌΜ, 

σῖνο εἶἰο ορόγην ΠοηιοΡ θολὰ μΡίδοα 6ὲ 

βεγιίπα Μοῦ ναρίίσψιθ ἡνιἐα ον τις δέ 

ρῥγοφανεἰὲ ν"αέίοηπθ ἐγπθπἰαπαϊ. ϑογίροῖε Εριά, 

“ωρ. δ οίγως, Τοίωνιοιν {[-. Π4}16, 179, 

ἴη-80, [ἃ δεοῦπάδ ἐάϊοπ πὰ ἐϊό ᾿πρτὶπιξθ 
«υἶοη 4859, 1] π᾽ δὲ μὰ8 ἰδιπόγαϊνε 6 ἀἰγθ 

46. Ρΐθη μϑὶ ἐθ βρϑυβοῆμῃρα οπὲ ἰὰ [θ5 .},0- 
ἐέρονιὸπες ἀθ ον, Μαῖα τοὰξ 16 πποπάθ 

ἰὸ5. ὁοπμδῖξ μὰ [65 ἃ πΆ ] γ585. οὐκ [65 οἰ ἈΠΟ ἢ 5 

416 165 οὐ ἹΠΙ αιι65. 586 γθραβδθηῦ 46. τηδῖπ 6ἢ 

τη πη ἀρ δ οϊχαπέθ δὲ ἰγ61Ζ6 ἅΠ5. Οπ 

τροαν νὰ ἀδπ5 ποῖγ ἀηαἶγ56 (ρρεπάϊοο Τὴ 

ἴοιιβ ἰ65 Ῥαϑδᾶροϑθ [05 θ]5 ἱπιρογίαμί5. ἀ6 

οοὲ οὔνχᾶρα, 



ΤΑΥ͂ ΣΝ ΟΣ ΕἸ  Ε ΒΕΎΝΕΗ. ΧΟΥ 

νὰ, Γουϊοηΐ, 5 ὀρατίο, 56 τόροϊθ, 586 Θοπιθηθηΐθ, 46] 46 [Ὁ]15 πιόμλὸ 

56 ὁοπίγοαιϊι. Ἀϊθα ποδὶ Ρ᾽ 5 ἀρτ θα }}}6, δὴ [αν 46 ᾿ἰθοΐασοβ ρἢ1|0- 

ΙορΊ 465, 4π6 ἐ6 ἀὀριιβίον Ρᾶγ-οὶ μὰ -ἰὰ, Θομημ6 ἴΌηϊ .[65. ἃϊηὰ- 

τΘαγ5,. τἀπὶ ΡαΓΆΡΤΆΡ 6 οὰ ἀθὰχ 465 δηοίόφομιόπος (6 ΝΥ οἱ". Ἀϊοη 

π᾿ δὲ Ρ᾽ 8 ρόμιρ!θ 46 ἀθ 58 τϑπάγο τῇ οοπιρίθ οχαοῖ ἀ6 ['δη- 

56 6 ἐἰὰ ᾿ἴντθ, βαυίους (δ θῖθη οοιηρτγοπάσο ἰὰ ππόιμοάθ ἀἸη- 

ἀποιοι 4ὰ6 ΟΠ ἀρΡΡΙΙα6 ἃ [ΠἸβίοῖγο 465 τοχίθβ Ποιηόρι 4868, οἱ 

Ρὰν ΦΆΘ ΙΘ 1] ἀΡΡῖνο ἃΧ ἈΧΙΟΠΊ65 6] 50η1 ἰὰ θᾶ58 46 8501 5υ85- 

τὸπγ6. Οἱ οϑὲ πη τόσοις ἃ 56 [αϊγο ῥγοργὶο πεαγίθ ἀπιθ [ον πλι}6 

ποῖῖο ἀὰ βγβιὀπηθ: οἂν οἱ τπβίπιιθ ρ] 115. 4α᾽}} π᾿ απ σηλθ, οἵ π᾿ ὰ 

Δ πγα15. πα] }6 ρανὶ ὀουιῦ οοῖῖο ρἤγαβο αοη [01] ργέϊο, οὐ 401 γόβαμηθ 

θη οἴϊοι ἰο5. βηοϊόφοηιδηθα: « Π| ΗὟῪ ἃ ροϊηῖ δὰ ἀ οιμηὸγο, » 1 

[αα!ϊ ἀνοῖν ἰὰ 165 γοίὀφοηιόηθδ ἂὰ ΤΠΟΙΏ5 [ΓῸ15 [015 ἀ ἀπ Ὀοαΐ ἃ 

Πα ΓΘ, ΡΟ Υ γΟΙ ὙΓΑΙΠΘἢΐ ΟἸΔΙΓ, ΡΟῸΤ 56 ΘΟ δΙΠΟΓ 4π6 ὙΥ̓ ΟἹ Γ 

ἃ ἀπ Ραῃ, ΡΛ ἀἴρο 4 ῸΠ ΘΟΠΠδῖ 66 Ρ[απ, 4α᾽ ἢ 5010 ὈΙ6Θη [6 ἢ] 

ἀο 1ἃ ρϑηβόβ τηῦτο. 

[,65. ομἾῸ5. ΤΟΠΊαΙη5 4π6 ροτίθ ἰὰ ρριπδίοη 46 179 Ρτου- 

γοηΐ τηδηϊδϑιθπηθηῖ 4π6 ὟΥ οἱ" π᾿ αναῖῦ ἀποιπθ ᾿ηϊθητοη εἰ ἔογ ΓΘ 

ΓΓΟΙΒ οἵ Φαδίγα νου π168 46 δηοίοφοριοσπα αοἰ Ποριθγιη. 115 Ῥτοῦ- 

νϑηΐ ΡΪτι5 τηδη! οϑίθιηθηῖ ΘΠΟΟΓα 406 Υ̓ΟΙΕ ᾿μηρυιπγαι 165 ἢ χγοίέ- 

Φοηιδηιθ5 ἃ Τα ϑαγ6 4111] [65 σοιηροβαῖῖ. 511 οὐ ἀοππό απ 568] 

οσὰρ ἰὰ ΘοΟρΊθ, οἢ π᾿ δὰϊ ροϊῃΐ ρᾶρὶπό 1᾿ ΟανταρΘ ΘΟΠΊΠ16 1ΠπΠῸ ργό- 

ίαοθ. (ἶδϑὲ οδῖϊθ δοῃπῃροϑι θη ἃὰ 100} [6 10} 411 ΘΧΡΙΖαΘ 165 

ἀἐῤ(δοϊυοβιτέβ 6 1 δηβθῃ]6. [65 βγοίὀφοηιότθ5 ῬΟυγΓαϊθηῦ 56 

ἀέβηϊν : οἰγιφιαγιίθ δέ τι ἰθέ{7 65 ΟΥ̓ Ἰστι65 ἃ ρ,Ὃροσδ εἶμι ἰθχίο 

εἰ Ποριὸγο. 

[μ685 ΑἸ] πιὰ πὰ 5. τορανάθηΐ 165 δγοί φοιιόγιθ5 Θουάταθ ἀη ΟΠ οίς- 

ἀ᾽υνγε ᾿πτόγαϊγ ; οἱ ο᾽θη δῖ πῃ, θη οἴει, 51] οὴ 165 ΘΟ ρΡΆΓΘ ΔῸΧ 

᾿τνγο5 46 ἰὰ ρ ρατὶ 465 ρῃῃηῃοίοριιοβ ἀ᾽ οαῖτο -ἈΠῖη. ΝΙ5. ΤΊ Θ᾽ θὲ 

Ρἰὰ5. ἴαχ 46 [6 ἴθυπιθ ρὰν [6416] 5᾽ 6δϑὲ βιυρυιπηόθ {αθὶ αθ[ο 5 

οοἴϊθ δάμη! γαῖ! ΘΙ ΠΟιιϑιαϑῖθ. Οἡ ἀἸ5αϊ, 6 707,56, ῬᾺΓ Θοπι- 

ΡΑΓΔΙΒΟη ἃ ἃἢ 465. Ὀ]15. Ῥδγία 5 ΠΟ πηθηῖ5. ἦ6 [τὶ ἀπιζαο΄. 

1. Ἄογεο2 "᾿ἀγέϊοϊο νου, ἀὰπη5 ἴὰ βίορυα- ὀφρδυβοπηθι δπιοπὲ οοημι ὙΥΟΪ, [᾽ἀναὶς δα- 
μέιϊο μηϊνεν οἰίδ, (ἰοὺ ἃνῦϊο! 6 θϑὲ ἀθ ἔθιν Τιου5- τὲτᾺΟμάπ ργοίδϑβου, δῦ ἀναϊδ [πὶ ἴοιι5 565 ον γὰ- 

Ἐραροιηδηα  ραΐει, ποῖνα ΟΡ δὲ οχοθὶ-Ἢ ρεβ. [ἃ ποῖϊοθ, βϑίοῃ [6 τποῦῖ δχρυβθβϑι 46 
Ἰεπῖ πααΐτο ἃ 1" οοϊο Νουα ]ο. σΊραϊον ἀνὰϊ ᾿Μ,. ϑαϊηΐοτ- Βεανο, ἃ ὀιό [αιτο εὐ ογἐριπναί. 



ΧΟΥῚ ΝΤΒΟΒΌΘΤΙΘΝ Α ΤΥ̓ΤΕΓΆΏΈΕ: 

ΜΙ αἱ5 ἴ'ὰ ἤριινο ἀοῃὶ ἰὸ ἼοΥβ6. οδι ἴθ ὑἤοϑίθ ἃ ὁϊό Δ 415. δημὸγο: 

οἵ οἶδϑί ρᾶν ἰὰ βϑαυιό 46 1᾿δηβθθ 8. Ρ]ι5 41 ρὰν ἴθ πὶ 465 

ἀὀια1}5 φὰθ ἰὸ ΤοΟΥ56 θϑδὺ ἀπ ομοί ἀ αν. 

ἃ ἀδυχιὸτηθ ραστο 465 δηο όφονιοηθ5, 66}16 4] ἀθναῖῦ ΒΌΪΝΓΘ 

1 ΠἸβύοιγο οοπιρ!ὸϊο ἄϊι τοχῖθ Ποπιόρι 6, ἀπιγαὶς ὀϊό, αἀ᾽ αρΓὸδ 66 

48. ἀϊν ὙΥοΟΙ, οὐ ἀπ ἰγαϊτό 46 οὐ ἃ ᾿ἀδᾶσο 465. ὀαιθ 5 

ἀ᾽ Ποιμὸγο, οἵ ἀπ οομηρίο-τοπάα 46 οα 416 ΟΠ ἀναῖὶ [αι [ὰ1]- 

τη. ΡΟΙ ΡΓΟΘΙΟΓ ἀπ6. ἐἀππΠοη Ρἰπ5. ράγίαι6. 46. 66 }}65. 48] 

ἉγΆΙΘηΐ ΘΟΌΓΒ. ΝΌΙΙΒ. ΠΝΟΠΒ. ΠῚ 66 ἴγαϊῖέ ΠῚ 66 Θοιηρίθ-τοηα; 

ΠλΔ 15. [65 ΟΠ 25 ῬΓΘΙΏΙΘΓΒ ΡΑΓΑΡΤΆΡΙΟ5. Ὧ65 ᾿γο ὀφοηιόηθα 6. 50η1 

ἈΠῸ ΨΙνΘ Θ564{|586, οἵ [ὰ ργόΐαοο 46 1804 6δὴ οθϑί ργϑϑῆμο ᾿᾿ἐζχαῖνα- 

Ιομι ἡ. ΝοΟὺΒβ βϑᾶνομβ ἄοπο δχδοίθιηθηξ ὁ {πε ὙΥ ΟἹ ἃ νοῦΐα ἔαιν οὗ. 

γοΙοι [6 γόϑαηπιό 46 865 Ῥ ΓΙ ΠΟΙΡΟΒ. 

[ἡ νυϊραῖα ἀδ ᾿᾿]Π]αεἰ6 ἀότινο, οουηπιο [᾿ἀναὶῦ 1415 οοπ]θοίανό 

ΟἸΡ Δ η15, 46 ἰὰ ἀϊοσγίμοβο α᾽ Ασιβίασααθ. (δὲ ἰὸ ἰθχίθ ἀ᾽ Αυ185- 

[ἈΡ416, ΠηΔ15 ἀἢ ἰὀχίθ 401 ἃ 50} τουῖα βογῖθ αἰ τΓὀγα ΠΠ0Π5 ἀνδηὶ 

ἈΡΤΙΝΟΙ 57 ἃ ΠΟιι5. 1.65 δ'ολοίϊθα εἶθ 7 δγιῖδο ον ΠΙββθηΐ [65 ΡΓΙη- 

ΟἸΡΔῸΧ ΤΠΟΥ̓́ΘΠ5 46 ΓΘΠαΓὸ ἃ 588 ραγοιέ ἀπ6 ἀἸοίΙΟη Βοανθηΐ ΘΟΥΤΟΠῚ- 

Ραθ. Ομ πὸ ἰτοῦνε ρᾶ5 Ἰἰὰ ἰοὰΐ ο6 αι Οἢ ΡΟΌΓΡΓΑΙΣ ἀ6β51ΓῈΓ ; Τη815 ΟἹ 

Υ ἃ 1᾿ 6556} 1168]. Π᾿ Εχοθ ] πῖο5 ἰθοοηβ, ἀ᾽ΟΥΙΡῚΠΘ ΘΟ ΏΠ6, 5Ύ οἰἶτοηϊ 

ΘΟΠΊΠ16 4 6}}65-τπηὐπηθ 5. ΡΟῸΤ' ΤΘΠΊΡΙ θο. [65 ἰθφοηβ ἀὀίδοϊαθιβ65. 

1,65 ΤΟ ΒΘ ΠΕ ΠΊΘηΐ5 ργέο5 4 Ἠόγοάιθη, 46 ΝΙιοάπογ, ρϑγιηθιϊθηϊ 

ἀδ γθοῦ πον ἃὰ ᾿οβοῖὶη ᾿᾿οὐ  ΠΟσΤρΠ6. 465 πιοΐβ, ἰὰ βροπούπδιοαι; 

᾿᾿᾽αοοθηιπαῖοῃ, [ἃ πότε πο. [65 Πῖνγεβ 465 Ἰθχ! ορταρ 65 οἵ (65 

ΘΓΑΤΩΙΔΙΡΙΘΠΒ ΟΊΘΟΒ 80η1 ὉΠ ΒΡ] ἐπιθηΐ ᾿πηροτίαηϊ ἀὰχ δολοίϊοο 

εἶο Κ᾽ δγιῖδο. ἈΡΟΙ]οπΙα5 οἵ Η ὀβυομια5 οἰδηΐ δοσνθηΐ [Θὰ Ρ5 Δα του (65, 

οἱ 115. οηΐ βῬδιοοὰρ δπιργαηϊό ἃ Αὐιβίαυαθ. 1,6 ἰθχῖθ ἀπ πηᾶπα- 

ΒΥ ἀθ 6 π156 οϑῖ, δα} γέβεγνθβ, τιη6 Πάδ]ο ᾿πηὰσθ ἠ6 ἰὰ ραταάοδβ8 

ΔΙθχπάσιπ6, 46 ἰὰ νυϊσαΐῖα ἀὰ ἴθιηρ5 46 Τοπρὶη οἵ 46 Ρουρῇνυτγα, 

δ᾽ Ρᾶγ οοπβόσυθηϊ ὑπὸ ᾿πιᾶσο 46 ἰὰ ἀϊουῖποβθ αἀ᾿ Αγ βίαυ χα, 

ΠΊ]ΟΙΠ5 1ηΠΠἀὸ 6 486 τουῖθβ 165 Δα Γ65. 1,65 ἸΘΟΟἢ5 ΡΓΌΡΓΕΒ δὰ ἰθχίθ 

4. ῬΡηοϊόρομιδιι65, Πρ. Ρ..χχιν, 19: γόνε ποῖα “ρρμοηείζοο ΤΝ οἵ ποῖνε “ρ- 

«ον κεν ΡΟΒΘΡΙΟΙ 1η Θατι515., 4α 005 Ἠ ποθ. μεπάϊοο Υ, 
« οιπομάαιιο, πἰζαΐι, σ αν 5511 ]154116 οἵ 3. γονοσποῖνο ρρομπαϊοοῦ οἱ ̓65 ρνομϊὸ- 

“ ἊὉ ΡΓΟΡΥ 5. 6}115 ἸΘρΊ 5... ἀτάιιθ. ἴθ γα ῦηθ. ΓῈΒάροδ (6 ποῖνο “ρμεπεϊοο ΤΥ. Νοῖνο 4ρ- 
« ΘΟΏΒ1ΠΙ ΠΟσῚ γοάαοηάα, νογϑα θην. » Ρέμαϊο ον ἐϑζτιημο ἀπε γ856 (65 {015 ΡΡΟίλ065. 



ΤΆΑΥΑΌΣΧ ΚΝ ΜΟΙ ΕΤῚ ΡῈ ἬΒΥΝΕ. ΧΟΥΙΙ 

ἀθ Ὑρηΐβο ρδϑανθπὶ ἀοποὸ ὀϊγο δὴ σόπόγα] οδομπϑιἀόγόθβ σοπηπιθ (65 

ἰθφοπβ ἃποίθηπθδ; οἱ ΠὍπ θϑὲ δὴ ἄσοῖῦ ἀρ 165 ργόϊέγου ἃ 96}}65 ἀ6 

ἰὰ νυ]σαῖθ, ἀὸβ {α᾽ 61}165 δοηΐ οἷν Ρ] 5 οἰαῖγθθ, Οἱ Ρ]15 ῬΓόοΙβ65, οἵἱ 

Ρἰὰβ ροόθᾳαοθβ. ΠΠ πὸ ας 56. 6 46 πιδἸοογθιηθηΐ ἃχ νὩ ΙΔ ἢ 65 

ἀ Ἠοπιὸγθ ψι θη ῬΟΌΓΓαΙς γθοι θα} 1 ἀΠ5 [65 ράβϑαροβ 46 1᾿ Πἐξαείο 

ου ἐδ ᾿᾿Οώγο5όο οἰϊόβ ρᾶν [65 αΐθιγϑ ουΘοβ. Ἀθη Π6 ΡΓΟΌΥΘ 416 

[65 οἰτα!]οη5 βοιθηΐ θχδοῖθϑ, πὶ 4α᾽ 6 1165 αἰθηΐ ὀϊό θχαοϊθηγθηϊ ο0η- 

βοῦν όοβ ΡᾺΓΡ [65 οορίβῖθβ, Ὠ1 4π6 65 ὀάἀιθαγβ. Π6 [65 ἃΙθηΐ ροιϊηΐ 

αἰτόγόθϑ, Επιδίατηθ ἐοαττ1}} 6 ἀθ νυ ηΐθϑ; Τη815 1] αἴξ Τὰγθιηθηΐ 

α᾽ οὰ 61165 νἱθππθηῖ. Οἡ ἀθνῖπο {αΘΙ ιιθ[ΟΙ5. 4 6}165 δογίθηΐ ἀθ 

ΒοΠ6 ΒΟΌΓΟΘ; ΠηΔ15. 61165 Π6 50ηΐ ἴτῸΡ βουνθηῖ 406 465 Ὀ1ΠΠ|ονο- 

βόεβ Ὧ46 ἰὰ βοί[1568 ὈΥΖΔΏΙΠ6. 1,65 γα 65. ΡΓΟΡΤΘΒ ΔῸΧ ΙηΔηιι- 

5015 ΟΓΙΠΔΙΓΟΒ π᾿ ΟΠΐ ΔΘ Π6 νΆ ΘΙ ΡΔΤ 6]]65- πη πΊ65, ρα ]54 α᾽ Οἢ 

ΘΠ ἸΡΏΟΓΒ 1 ΟΓΙΡΊΠ6, οἱ 4α᾽ 6|165 π βοῃῦ, βϑΐοῃ ἰουΐα ργοραθηό, 

486 4685 ἴαιιτε5 46 Θοριβῖθϑ οἷ 465 ΘΟΥΓΘΟΙΟἢ5 ἈΓΡΙΪΓΑΙΡΘ5. Π δαϊ, 

ΡοὺΡ «αΐοιι 165 ΘΟπιρίθ ΘΟΠΊΠΊ6 ἁυϊουῦιτό5, {α᾽61165 οοποογάθῃηΐ 

ἄγθο ἰθ5. ἰθοοὴβ ἃπΠΟΙΘηΠ65. {Ππ6 ΘΟΠΠΙββᾶῃηοθ. Ἀρργοίοπαϊθ τὶ 

βία ἀ ομπηόγο, ἀπ τηοπνεπηθηΐ παίυσγϑὶ ἀ6 ἰὰ ρῇγαβθ ομδηϊόθ, 

ἀ65 οαγαοίογοβ ἀπ ἀϊαϊθοῖθ ὄριψαθ, ἀθ οθὰχ 46 ἀπ απ6 νουβιῇ- 

οδίιοη, ρουΐ βυρρόγοι 465 Θοπῃ]θοΐαγοϑ ἀοηΐ [6 τόβαϊταιὶ ὀχυϊνασῦΐ 

ΡΓΘΒ4α6 ἃ ἰὰ σογτὰἀ6. 

Ναιβ [68 Θουγθοίοηβ ἢ ΟὈ]ΠΙροηΐ ρουβοπηθ. Οἡ οϑί ἰοῦ) ΓΒ 

ἰρτθ ἀθ 165 γε)δθίεσ, 51 "θη 86 βδθηῖ ἰὰ τηοϊπάγθ γόραρμαποα ἃ 

ἀοηΠΟΓ 50Π Ἀ5Βθηἰπηθηΐ. ΕἸ τηδίϊὸγα 46 ῬΠΠΟ]ΟΡΊΘ, 1] ΠὟ ἃ 

ἸΆ π|815 ΡΓ βου ρθοῃ. ΟΥ̓ ΟἹ Ἰα]-τηόπηθ, φυδπά 1] ἃ ργόξόγό ἀπ πιο 

ἃ ὑπ δυΐγο, πὰ δὰ 486 ἰὰ ργόϊθμιοη ἀ6 ἔδιγα ἀστέθῃ ἰὰ ἰβςοῃ 

Ργόϊόγέθ; Ὀ1θΘη ΠΟΙ 5 ΘΠΘΟΓΕ ργέϊθηδι!- 1] ΠΡ Ο5ῈῚΓ ΘΟΠΊΠΩΘ ἰΘφῸῃ 

ΠοΙ5 46 οοπίδθϑίθ οα 41᾽}} ἀναιί ἰγουνό ρᾶ οοπ]θοῖαγθ, 6 ὈΓΔ11- 

{αδηῖ ο6 4} ἄρρ6}16 ἰὰ αἰλνίγιαίίογι". [1 Ἰαῖ558. ἂχ ῬΥΘΙΙΘΙ ὙΘ ΠῚ, 

οΟπέγο 1υ], ᾿᾿ἀΡ5οϊαθ ΠΡ γρτό ἀοπῖ ἢ] ἃ 56 δ ἴοαΐ οἱ ρατίοα!. 

Ο᾽ εδὲ ὙΥοΙΓ χὰ ἃ ἀοπηέ ἰὰ ρ᾽ιι5 ραγίαιτα 46 ἐουίθβ 165 στόοθη- 

510η5 46 1 ]7ἠἑαείο. ὅθι ἴγαγδ}} αἰτοβίθ ἰὰ ΘΟ βοίθ ποθ ἰὰ Ρ]ὰ5 βογιι- 

ῬαΪθιθ6, Ἰοϊηΐθ ἃ ἰὰ βοίδῃοθ ἰὰ θ]}1λ8 Θοπβοιημηόθ. Νῖαι5 ΥΥ οἱ, 

1. ογεῖ [6 ΡΥΘΠΩΪΟΙ ρα στρ 6 465 Ῥροίόροηιὸπος ἀθ ΝΥ ΟΙ ἢ, ρᾶρθδ πι-νι, 1-ϑ, 

Γ“---.α “- 



Χοναι ΓΝΤΆΟΘΌΟΘΝΘΤΙΟΝ α Π ῚΠῚΑΆ9ῈΕ. 

ΟΟΙΏΠ16 ἰοτ5 [658 ΠΟΠΊΠ165 ἃ βυϑιοπηθ, ἄνα 568 ρΓο)ιρόβ. [6 Ρ] 15 

ΙΖΆΡΓΡΘ, Οδδὲ 50) πηόργ!5 βου ΑΥΙβίασαα ρἢΠ]οΪοριιθ. Αἰ581 π᾿ ἃ- 

1-} σαὸΓο ἴαϊε ἀβᾶρο 465 ἸΙθφοῃβ ἀ᾿ Αγιβίανααθ, Π| ἃ ρόπόγα!οπιθηϊ 

Ρτγόξόνό ο0}165 46 ἰὰ ραγᾶθοβε ἃἰθχαμάγιηθ, 46 οοῖΐθ νυϊσαΐθ τηοα!ὶ- 

[1ό6,. οἵ, 5ϑῖοῃ 1ὰ], ρϑυ δοιϊοπηόθ, ρὰΡ 168 ΘΓ ἈΙΩΓΊΔΙΡΙΘἢ5 465 ΡΓΟ- 

ὨΏ]ΘΓ5 5ιὸ. 165 46 ποίγο ὁγθ. Ὑ ΟἹ πὸ νογαῖῖ, ομθ2 ΑὙιϑίαγαθ, 46 

Τ᾽ Θηΐαποα (6 Ϊὰ ΟΡ ΠΖᾺ6 νϑρθα]θ. Π] Βαρροϑαῖϊῖ απ ργοργὸβ, ἀΔη5 [68 

ὀϊα 65 ποιμένι 168, ἀ᾿ Ασιβίαγαθ ἃ Ποηῃρὶη οἵ ἃ Ῥουριγγο. [1,65 

οοπ]θοἴπο5 46 1ὰ ῥ᾽] ο]οριο ποάθγηθ οἠΐ πιόηλθ θὰ {πο ] 46 [015 

Ιο ρᾶ5, ἀλη8 565 5θῃΐθῃμοὗβ, 511 [65 [αι8. [65 ρ] 5 τόρ ]8, π)815 48] 

Ὠ᾿ ἀγαιθηΐ ΡΟῸΓ σαγαηῖβ 4 ΑΙ ΒΡ 6. 

Π ν ἃ ὑἢ φγαπα ποῦ Γ ἀ᾽ Θχθρ 65 ἀκα πηόρυ5 46 ΥΥ̓ ΟἹ ΡουΓ 

ΑΥΙΒ[Ρ 6 ; Π1815 ΨΟΙΟΙ τ 465 Ρ] 5 ἱγαρρδηίβ. 1,8 νβϑὺβ 1, 97 ἀθ 

"]1αάίθ, ἀατβ ποῖσα ναυϊσαῖθ., ρθαΐ 5 Ἔχριαον ἀθ ἀθὰχ ἄς οη5 

ἀἠόγθηίθβ, οἵ ργέβθμϊθ θποοσο ἀ᾽ ααῖγε5 ἀὀίθοϊπιοβιόβ : Οὐδ᾽ ὅγε πρὶν 

λοιμοῖο βαρείας χεῖρας ἀφέξει. ΥΥ ΟἸΠ΄ Θοτιρα, ἀ᾿ ἀρτὸ5 ΝΥ ΚΙαΠα, χεῖρας 

οἢ Κῆρας, 06 41] [α!δ αἀΙΒραγαῖίγα 1 ἀμ ρΠ]Ο]ΟΡΊ οἱ τθηα 16 ὙθΓ8 

τοϊόγα]6. Ον, Αὐιβίαγαθ ἀναιῖῦ ὀογιῦ : Οὐδ᾽ ὅγε πρὶν Δαναοῖσιν ἀειχέα 

λοιγὸν ἀπώσει. 675 ἜΧοβ! ]θηΐ, οἵ δ οοποογάδπορ ἅγθὸ 165 Οχργθϑ- 

Β]0Π5 Τη6Π165 ρᾶ1 [654161}165 ΟΠ γυϑβὸβ ([, 451) ἀδιηᾶπάβ ἃ Αρο!!οη 

ἀ6 ἴαϊγθ οθββοὺ ἰὰ ραβϑίθ, Ῥγόξέγο ὑπ οουγθοίοῃ ἰγὸθ- θη βία Ὁ]6 

ἃ τιη6 ΙΘφοη ΔΗΠ(4ῈᾺΘ 41] δϑί ραγίαϊτθ, ο᾽ θδῦ, Θοιημηδ αἀἰγαῖ (Ἰοόγοη, 

ΠΠΔΏΡΟΙ ἀπ ρο᾽απα φυδπὰ οἡ ἃ ἀι ραΐη. {1 ἔατπί μηροῦ οἱ ἢ, 

1815 ΠΟ ΡΟΪηΐ 86 61 ἀγθαρὀπχοηΐ ἃ [χὰ]. ᾿ όβθῦνοῃβ ἰ6 βόμπόῃοθ 

αἸηγθηΐαιγα. 

Π ΠὟ ἃ φσυὸγα ἀ᾽ ἐἀ!ίθαν, δυ]οιγα μα1], 41 ἀόΐθπαθ ἰὰ νυ]ραῖθ 

Ποιηόγιαθ, οἴ οἢ π6 ἰὰ γόπηρυῖπη6 ριι5. (Ἶ 6δὺ 16 ἰθχίβ ἀ6 οἱ 

Ζα Ὅ ᾿πρτη6 ρᾶιοαΐϊ, οὐ ΡῈ οἱ πρὶ; οὰ φὰ οἱ Ἰὰ τηοαϊῇό. 

ΠῚ Υ ἃ γὸβ-τ-ρϑα ἀ᾽ θχοθρίοηβ, οἵ θ65 θχθαρίοηβ μ6 βοῃΐ ροϊῃῦ (68 

ΟΟΡΙ65 46 ἰὰ νυἱραῖε", Νία!5. ὁ6. π᾿ εϑί ρᾷβ δὴ ππ 100} 486 ΝΥ ΟἹ ἃ 

᾿ΓΙορμό. ὅ0η. ϑιοοὸβ ἀγαϊῖ ἐϊό σταηά, βυγίουϊ ἀρτὸβ 165 ᾿γοίό- 

ϑοριδηιθ5, βαυτϊουΐ ἀργὸβ 1᾿Δομὸνοιηθηῦ ἀ6 ᾿᾿ἐἀϊπομ. ΝαΙ5 565 4οο- 

Ὑ1Π65 ΡΒΠΟΪΟΡΊ 65 ἐϊαϊθηῦ ᾿οΐῃ ἀ᾽ ἀν οἷν ΘΟΠΥΘΙΙ ἴοτι8 165 ΘΟ ΘῸΓΒ 

1. ογοζ, ἃ ἰὰ ἔπ ἀὰ οἰιαρὶίνε ΥΙ, Καν οἱ Ῥαΐθυ. (δ8. ἄθιχ ἐάϊίθιιυβ γθιποπίθμξ 

Ρ. ΟΧΧχτΌΧΧΧΥΙ, 66 (αἱ οοποθῦημθ Βὲκ τ ἃ ἀοϊὰ ἀ᾽ Αὐϊδίαναμρ, 



ΤΒΑΥΑΧ ΘΕ ΎΟΙΕ ΕΤῚ Ὁ ΉΒΎΥΝΕ., ΧΟΙ͂Σ 

αἀ᾽ Ἡομπιὸνο. 1,6 ναβϑίο ἔγανα}} ἀ6 ἤθυπο δὲν 1] λαείο δὶ πχπλο ἀπὸ 

ΘΟΠ ΔἸ οἢ ργοβα6 ρογρόϊ 6}}6 οἱ ἀθ ἰὰ γόσθηβιοῃ 46 Υ̓Ο [ οἱ 

ἄς Ἰὰ ῥΒ!ο]ορὶα 465 θηροίὀφοηιὸηθ5. , 

ΤΠ ϊαίο ἀς ἤδγυπο ἃ ρᾶσα θη 1802. (ὐ ὀΐαϊα ἃ ῬγΘΠ  6 ῬΆΣΠ6 

ἀπ Ἠοτϊηὸγο αι] π᾿ ἃ Δ 1815 ὀϊό ἀομονόΐ. Οὐδ] 4 65-π8 οἠΐ οχ- 

ΡΠΦαό μὰν (65 πιοιιῖ5. ἀ᾿ ΔΠΠΙρΡΑΛΠ]6. Ρουβοπηθ! 6 ἰ σόϊ ΡΓῚ5 ΡᾺΓ 

φγηο θη ἔλθ ἀο ΟΠ; πηα]5 [65 [18 ἀὀιηθηΐθην οθῖϊο ππραϊὰ- 

το. Ηδθνπο π᾿ ἈΙπηαν ρὰ5 ὙΥ̓ΟΠ, οοἰα οδὺ ὈΙθη οοπδίαϊό. Π] ἀναὶῦ 

οἷι ἀ65 ἴον Ὶ5 ΤΆ 65. ΘΏΥΘΙΒ. 06 (Ἰ5ΟΙρ|6, δὲ η6 [65 'ὰϊ ρᾷιἀοπηδιί 

Ροϊηῖς; 11 νογαὶϊ ἀἰἴχη 051} ΠΙΟΓΌΒ8. ῬΡΆΠΑΙΡ ἀἢ ἴα]θηὶ 4α᾿} ἀγαὶὶ 

Δ 415 πηόοοππιι, ἰμαμ1}16, ταροιιϑϑό "2 ΠγΔ15. 1] π᾿ ἐϊαϊ! ρὰ5 Πιοιητηθ 

ἃ Θ᾽ ᾿᾿ὀνιάθμοθ. Τ᾽ ὀνιάθηθα ὀΐαϊτ, ροῦν ἰὰϊ, τοὰῦ ἀαΐνο ραν 

416 Ἰὰ οὰ ΥΥ̓οἸἔ' ὁγογαῖϊ ᾿᾿ἄνον τηοῃῖτγόβ. (ἐδ ἀοῆο ᾿Π6 σφ ΘΥΓΟ 46 

ῬΓΙΠΟΙΡΟ5 416 ΠΟῚ5 ἉΥΟΏΒ 101, δῇ ΠΟῚ ΡοΪηΐ ἨΠ6 Π]]5ΈγΆ }0}]6 οοιη- 

Ρόϊ που αἰ ὈΥρι61} οἵ αἰ ἈΠ ΟΌΓ-ῬΓΟΡΓΘ. 

δυπο οϑὲ οοηγναῖηοα 486 ἰὰ νυ]σαΐα, 58} ΘΟΥΓΘΟΙΟΏ5, οϑί [6 

ΠΊ6 116 ἰοχίθ ἀ Ἠοιπὸγο ὅ. Π] πὸ ἀἰδίϊπριιθ ρὰ8 δῃΐγα [65 ρέθιμς 

ΦΓαπιηιαὶν δγιδ, Θἵ 11 ΓΘραΡ 6 Θοητη8 ἢ Ρτορτὸβ Γέθ] ρρεβάα τοὰΐ 

66 411 5᾽6ϑὲ ἔδιῦ ἀθρὰϊ5 ΑΥὐιβίαγααθ Ἰυβαα᾿ ἃ Πέμηὀίτιι8β. (Πα]οοη- 

ἀυ]ο". ΠΟ αἰῆγηηθ 4.6, τοϑιιταον 6 ἰοχίθ ἀ᾿ Αὐιβίαγαθ οϑῦ ομοβα 

ἱπ]ρΡΟ551016, οἵ, [ἀϊ- 6116 ῬΡΟββ1:016, οἴιοδθ ρϑὰ ἀόβινδθ]θῦ. 1] οοη- 

νἱθηὶ 486 ΤὉπ ρουγΓαῖῖ ἴδ γθ ΓΘΠΙΤῸΡ ἀδη5 1᾿ Πἐδααία 165. ἈΠΟ ΘΠ 65 

1. ΗΟΜΕΒΆΙῚ ΟΑΆΜΙΝᾺ οἰηι γοενὶ απηοία- 
ἐΐομιθ. “«οοεαάπγιέ ναγῖε ἰδοΐίογιας δὲ οὔδοννα- 
ἐΐογιθ5 ψΘέθΡ μι ΦΊαρυγα ΠΟΥ Ὶν7)1 Οἰε7,., 705 17 86 

«οἰαξίς ογξίοα. Ομγαπίε Ο, 6. ἢδγηθο. 

1 εἰρτὶρ δὲ Τιοπάγθθ, μαϊς νοϊαπιθδ ἰη-8ο; 
πραΐ γο]πη65, 51 ΤΠ Ὅπ οοτηρίθ 165 ΖΤαδίος, 
Ρυθ]Ἰέοϑ Ιοπρίοθμιρϑ ἀργὸβ, θη 1822. 1,65 ἀθιχ 

ῬΙΓΟΠΉΪΘ5. γοΪατη65 οοπ θηποηΐ 16 Ἰρχίθ ἀ6 

Τ᾽ 7αάδ ἀνθὸ ὶα ὕγονὶς απποΐαίῖο, οἴα.: 16 ἴγοΙ- 

δἰότηθ σοϊαπια οοπέϊθηξ ἰὰ ταἀποίϊοπ Ἰαἴπ6 
ἀ6 1 Πίαάε ; 168 εἶπα ἃ υἴγ 65 50Π0 ΓΘΠΆΡ]15 ΡᾺΓ 

[6 δοιπηπηρηΐαίγα οὐἱ πααθ. ΠῚ Υ ἃ ἀπ6 ἐαϊ!οη 
ὁὴ ἀδυχ νοϊατηθϑ(! 804), ἃ] αϑᾶρ6 465 Ο455685. 
(ε βοπὲ [65 ἄδθιιχ Ῥυθπιῖου5. γοϊαπηθ5 46 ἰὰ 
σναπάθ ὀάϊείομ, 588 46] 4165. τϑιηὰπῖ6-- 
πιθηΐβ οἱ δά! τοι ἀ6 4ιθΙ 165 θα οι δι. 

3. Ἄογνελ Υ᾽ραυΐοι, ἀγρία ὙΝΟΠΕ,, ἀλΠ5 

Ιᾳὰ Βίοργαρίιϊε εμιϊνογϑοἰίο, 

ὃ, Ργόξιοο, ». Χχχιχ-χη : « ὕθ.)0)8 μορίῳ 

« πιῃὶ 1ΐα ργδῖο θχοιάθπάδ 6558 νυἱβὰ βιιπῖ, 
« πῇ 560 ΠΟΥΔΙΌΠΙ ἔθ 6 γ6, ΠΘῸ 810 ΥΒΠΠ 1056 
« γϑιϊπογοηι να]ραΐα. » 

4. Ρνέξαοο, Ὁ. χτι: « ὑπ ἰδοῖίο ποϑβίνα 
« Πίαάὶς οχ Ρ] συμ σ ΔΠαμ ΠΘΟΥΠ ΟΓῚ5 
« σοΔ]πουῖξ,... » Ζῤϊά, : « .... θὰ ΄ὰῷ ἃ 

« βγη πη 11015),) ΛοΡγίάϊογα ηιϊραμπείδιμι, 
« 1Παἴα ϑιιπΐ, ΥΘΕΠΘΥΘ ΠΘΟΘ5586 68. » 7,4. : 

« Ομμμΐπο Ἰθοϊίοποπι βου ρου 5, “δίθμι5 

« {Π4 τΥρὶ5 θα ρυθϑϑὰ ρῃΟρομλἔ, ᾿πίθρυ πη 
« οἱ ᾿πϊαοΐδτη Το 11 τη] 1π|. » 

ὅ. νόίασο, Ὁ. Χι, : « Εἴδῦὶ πϑαυϊέ αἱ 
« Αὐβϑίαυομθα, δαΐ ἃ11ἃ ἁἸΐααα Ἰθοῖῖο, διόρ- 

« θωσις οἱ ἔχδοσις, ταεαπαΐαν. » Ζ0ϊιά. : 
« Νυ!1ο σαπὶ ΠΠ ουάσιτα θθηθῆοιο 14 ἤΠογθί, 

« φυαπάοσυΐάθμη. πι}}ὰ 6δὲ, π6 ΑὙἹϑίαυ δὰ 
« ΄υϊάοιι, «πὰ οπηηῖθιι5 ἃς 5[Πρ}}15 

« ΡΙΟΡαΥῚ ροϑϑὶῖ. Ποίθυίονα,... ᾿πἀποθμ 8 
« [οχοπΐ, » 



“ ΙΝΤΒΟΌΌΘΤΙΟΝ Α 1 ἹΠΙΑΘΕ. 

Ἰθφοπβ. ΠΙΘΠΠΠΟΠ Π 65. Ρᾶν [65 ΘΤΑΠΙΠΙΔΙΓΙΘΗΒ; ΠΊΔ15. ΘΟ αἰὀἰγα ΓΑΙ 

ἃ΄ουβ, 56ίοη ἰὰϊ, ἢ πηϊτό ἀπ βίγ]6 Πομπηόγι 46, οἵ οὴ ἔθυαι! ἀπ τοχίθ 

ἘΠῸ ΠΡ ΠΕΘίοΓΙ 46 ἀἸοιοη5 πόϊτόγορποβ΄. Πν θυ {α᾽ Οἢ. 58 ΒΟΓΠΘ, 

6 σόηόγα!, ἃ [αἴτα ἀἰβραγαῖίγο [65 [165 465 ἀθυ πὸ Γ 5. ΓΔ ΠΒΟΓῚΡ- 

τοη5. 11] σθοοηπδῖϊ τη ἀροῖῦ ΔΟα 015 6 [ατῦ 6 Ἰθοοηβ, πηόπιο οοη- 

τοϑί 0} 65, οἵ 1] ἀθιπαπάθ ψαΐοη μ6 ᾿ΠΌΌΡ]6 ροΐπι 165 σθηβ ἀδη5 ἰὰ 

ΡΟΒΒ65510η 46 ἰθιν βᾶνοιν ἧ. 

Αἴηδὶ ἤθυπο δϑὶ ὁ 416 ΠΟῚ58. ΠΟΠΙΠΊΟΠΒ5. ἢ ΟΟηδορναΐθαγ., [] 

56.810 ΟΠ 62 ΠΟῚ5 ἢ 46 665 ΟΥΠΠΙΠ 165 40] σ᾽ Πη]556ηΐ ΘΠΘΟΓΟ ἦα ποιι- 

νϑαι Ῥάβοα] γόνἐϊὁ βὰν Οοιιβιη, οἱ 4] 5 1ΠΠἸρηθηὶ 4 Ὅη [65 ἀό- 

ἴορε, οομημηθ ἀϊγαῖῖ Μοπίαιρηθ, 46 4αθ] 4 65-ἰιη65 ἀ6 ἰθαγβ ἃ Π11- 

ΓΆΓΟΏΒ δόυἹρῃόθη 68. 

ΠΥ ἃ ὑπ6 ΔυϊΓ6 ΓΆΙΒ0Π ΠΊΟΤΆΪ6 411 ΘΧΡΙΓΖᾺΘ 1 ̓ἀπίασΟΠΙ5Π16 (65 

ἀρυχ ρῃμηοίορσιοβ. Ἐπ 179, Ηθυμπα ἀναὶῖ βοιχαηΐθ-ϑὶχ Δη5, οἵ 1] 

Υ ἄναϊῖ ἀπ6 ἀοιιζαϊηθ ἀ᾽Ἀπηόθ5 41}} 5 ὁοουραϊῖ, ἰαηιὸϊ δοίϊνο- 

πηρηΐ ἰδ πτὸϊ ΠΟΉ, Π1815 Θηἤη 5 Οοοαραιϊῖ, 46 ργἐρᾶγοι βοὴ 7ἰακίο. 

(δ π᾿ εδῦ ρᾶ8 ἃ Βοιχϑηΐθ-ϑῖχ 8Π}5 ΠΟ 88 ΘΟηγ τ ἃ 465 1Ιἀ665 7] 

βΒοηΐ ἰὰ πόρϑιομ 465 ΡΙῚΠΟΙΡ65 ΔΌΧΟΩΙΘΙ5 ΟἹ ἃ [0]. Ἀ]Θη π᾿ 6δὲ ρ] 5 

ἀπο! 4ὰ6 ἀ6 ἀἐβαρργοπαάγα ο6 “α᾿Οἢ 8811, οἷ 66 416 ᾿᾽οη ογοιΐ 

ΒΆγ01Ρ, ξυμ ἃ ροϑιυϑιϑῖό ἀδη5 ἰὰ σϑὶ! σοι 481] ἃναιϊῖ ρυα αιιόθ 

τἰουῖα 588 υἱθ. ΠΠ ἃ ἴαιϊ φοϊημηθ 65 νἱθ]Πγά5 4 Ἤογαδοο, 41 π6 νου- 

Ιαϊθπῦ ροϊῃΐ οομίθϑβου [6 ρθὰ 46 ναϊθαν ἀθ δα 4ι1᾽}}5 ἀναϊθηϊΐ ἈΡΡΓΙῚΒ 

η᾽ ἀγα ρ85 ὈᾶΓ6 ἃ] ΤηΘΠΐοη. 

Επ 179ὅ, 16 ἴγᾶναι]} 46 ἤβυπα ὀΐαιὶ ουὶ ἀναποά. 1] 1] οὐϊ [4}}ὰ 

τουΐ ΓΘίαΙΓΘ, 5.1] ἄναιῦ ἴθπὰ οοΙηρία 465 4665 46 ΥΥ̓ οἱ. ΠΠ πθ 56 

βθηΐαῖῖ ΠΙ ἰὰ ΌΤΟΘ 46 ΓΘΟΟΙΠΠΊΘΠΟΘΡ ἃ πΠοΟΌνΘαι 50Π που ΠΊΕ ἰὰο 6, 

ὯΙ βυγίουϊ 16 ϑϑοῖῃ 46 ἰὰ γβθοοιῃμηθηοοῦ. Α Ρῥϑίηθ αἰίδομαῖ- 1] 

Π6 Ἱπ]ρογῦΐδη 06 ρΡΑΓΡΙΙΟ.] ΙΓ ἀὰχ νυ ηΐθ5 ἀπ πα π βοῦς 46 ὅ86- 

Ὠ156 ́. ἔπ 5388 “πα ] ὁ ἄς οοπιϊπαδίθαν ἀθ ΟἸασκα οἱ α᾽ πόντον 

1, Ῥγείασδς Ῥ. ΧΙ " ὦν... ΠῚ ΤΟΠῸΣ 
« ἐοίϊιις φανεὶς δὲ μαῤϊχέι,, αὶ διά ]οβ6 

« ΠΕ6ΙΏ....) 81 56Π16] ἃ ΠΩΥῚ5. οἷ ὙἹ 15 ΠΡΡὰ-- 

« Τοχαπὴ Ραυχρσαΐα δϑέ...., τ πα] τη] πὶ, 
« 5Ευν πα π15 δὶ, Ζηε)γεέθέι" απ ναγί έμν; 

« 56 4110 ἴΙοθο ἀπ α]οΓὰ, ἃ}115 [0015 ΒΘΡΙΟΤὰ 
« οἵ Ρο ον ἈΡΡΟΠαπΠλι5. »» ΟἾεδὲ ἤδθγπο 
᾿]--πηδηθ αι ἃ τηἷ5 6η 1[Ὰ]1]1ι65 165. δἰχ 
ῬΓΘΙΏΙΟΙΒ ΠηΟΐ8, 

2. Ῥνέμαοοα, Ρ. Χχι, : « Οἰππῖπο ἰβοῖο- 

« π6 ἵὰγθθηηι5 Ἰδρϑηξίιιπι βιπιάϊατη, «αὶ ἴπ 

« ΟΠ]5 ΘΧΘΠΙρ]ΑΥ 115 ἰδοϊὶ πὶ [8πὶ ἀδδιθνο- 
« τηῦ, » Ο᾽ δβδὲ βἴδθι τοιιΐθ οὐ αι, 

ὃ. βγόζασο, Ρ. χιῖν : « Ἐπίιῆνουο πρὸ 
« ἈΠΙΠῚ Π6Ὸ ΘΟΠΒ1Π1 δα ΐϊ5 γαῖ, αὐ τοΐαπι 

« Ορϑυῷ ἴθίαμη ᾿ξογΆγθπι.,.. Ῥαοὰ δηΐιη δαπΐ 



ΤΕΆΑΨΑΌΧΎΕ ΟΣ ΕΤ Ν ΠΕῪΝ ΟἹ 

αἰ Εγηθβιῖ, 1] [αἸβαῖὶ ἢ οὰ5 {ρὸβτρταπα 46 Π᾿ἀἀποη ἀ᾽ ἀργὸ ΟἸανο, 

ἀοηὴόθ μὰν ὙΥ ΟΠ ἢ 1784-1 γϑδ. ΟἾδδι ππδηιο [6 τοχῖθ ἀθ οοιῖο ὁπ]- 

το 4α Ἢ] ἀναὶν ῬΓῚ5 Ρουπ" [8586 46 88 ῬΡΓΌΡΓΘ γόσθηβί οἷ. Π ἀοναῖι 

ἄοπο ἰσοῦνοι ἀὀιθϑία Ὁ]Ϊ6. ἰὰ νραὶο 7 ἱακίο ἀθ ΥΥ̓ οἱ, 66 }|6 ἀθ 1794- 

17γ9δ: οἵ οο. 4} ἀἷ ἀὰ γθρτοῖ 41}}} ἃ ἀδ πὸ Ρᾶϑ5 Πἄνοῖν δὰ ὰ 

ΘΠ Ρ58. ῬΟῺΙ 5.6 56Υν, π᾿ οϑὲ Ζα ἢ ΘΟΠΙΡΙ ΠηΘηΐ 58η5 ρογιἐθ, 

Ηδνπο οβὲ μ᾽ 5 νγὰὶ φαδηα 1] 41 Βιπηρ] πη : « Υ ΟΕ ἀναῖϊς 505 

τἀόθ, δἵ ΠΟΙ }᾽81 δὰ ἰὰ Ἰη]θηη6. [Γαπῦ τηϊθὰχ ροὰσ [6 ρα] ο ἡ! » 

δυηθ, θὴ νϑυῖι ἀθ 565 ῬΥΙΠΟΙΡΟ5, μ6 [αι ἄοπο 46 46 ἰγὸ5- 

ΡΘΕ 65 ΘΟΥΓΘΟΙΟΠΒ; Π]Δ15 6685 ΘΟΥΓΘΟΙΊΟΠΒ 50Π0 [ὈΓΓ ΠΟΠΊΡΓΘΙΙΒ65. 

Ὁ ΘἸ 605-65 46 8565 το Πα ἸΟΠ5 αἰ ΟΥ̓ Πορταρἢ 6, ἀ᾽ Δοοοηίπα- 

τοπ, 46 ροποίμπαϊοη, ργουνθηΐ 4᾽1}} 651. Ῥ] 15 ΔΡΙΒ[ ΡΟ] 6 ἢ απ Οἢ 

6 ΟΤΟΙς, οἵ 41} π᾿ αἰϊδοίαις ἀθ ᾿᾿ἐϊγθ. ΠῚ 1[᾿68ὲ πηόπιθ Ρ] 5 486 

ΝΥ οἱ, δῇ δα 41 Θοποθγπ ᾿᾽ Δπρπηοηΐ 465 νοΡθ65. Ραγίουϊ οἁ ᾿'ΟΠ 

Ρϑὰΐ ρα, ἃ νοϊοπιό, ἀνθὸ οὰ 888 διρσπηθηῖ, {Π [Πὖ ἃ 1 ἸΟΠΊΘΠΠΘ, 

Ἰαχῶς, ΘΟ πη6 ἀἰβθηΐ [65 οΤἈΠΊΠΠΔΙΤΊΘΠΒ ΦΊΘΟΒ. ΑἸΏΒΙ, 1, ὅ, Διὸς δὲ 

τελείετο βουλή, οἴ Ποη Διὸς δ᾽ ἐτελείετο. Ῥαγτίουϊ οὰ 1᾿δυρτηθηΐ ροαΐ 

δία τϑίγσαποῃμό, 1] ἰ6 γϑίγαποῃθ. ΑἸη81, 1, 1, χαὶ λίσσετο, οἴ ΠΟῚ 

χαὶ ἐλίσσετο. ἤδγηξδ ἃ Ρ115 ἃ ἰὰ ἰοἴῖγα [6 ρυῖποῖρα ἀ᾽ Αγ βίασηαθ, 

{86 ᾿᾿᾽δυρστηθηΐ, ἀλπ5 Ηοτηὸνο, π᾿ θϑῦ ροῖϊπῖ ἰὰ τὸρ]β, πηα15 ᾿δχοαρ- 

τοη. ΟΥ̓ΟΙ αἴ ἀνθὸ γαιβοη 4} πὶ ἔθη σγταπα οοπιρία 46 1 δὰ- 

Ῥῇοηϊθ, οἵ 416 16}16 ΒΡ υθβϑίοι ἀ᾽δπρτηθηΐ, 41 π᾽ δῖα τΊθη ἃ ἰὰ 

4αδπίιό, πα ἃ ἰὰ ρον θοῖοι ἃ νο 5 οἵ [16 τοπα αἀὀβαρτόδῃ!β ἃ 

ἢογ 6". Ηδυπο ᾿υ1- πλόπιθ θϑὶ ὈΙθη ἰοσοό ψαθὶ αθίοιβ 46 τηδη- 

406Γ ἃ 588 ΡΤΑΌΖΙΘ ΠΑΡ 6116. ΑἸΏΒΙ, 1, 464, ἃ οὐϊό 46 σπλάγχνα 

« 4πῶ ποῆ, ἃπίθ επϑίμπι ᾿ηϑρθοίμμ,... «(«5ΟΠΟΪΆΤΙΩ Πρ ἢ Ἰ551Π|6 οχρυθϑϑὰ ΔΠηΪ5 
« φογγϑοῖα ββϑϑϑηΐ. ΑἸΧΧΧΙ͂Ν εὟΥ..» 

1. βγνόξιεθ, Ρ. χιὰν " « Ἐχϑιηρ]ν ῬΓΘΪῸ 8, Τ. 1, ἤονιιθ ἀδς ἐάϊέϊοπις, ἃ 1ἴὰ ἤπ : 
« 50) 1] οἸθπ άπ ΔἀοΥπανθγᾶμη. ΥὟ οἸῆαπαπ « Ἀθοΐθ 1116 ΘΟΠ5111ἃ 5101 πὰ ΠΡΟΓὰ 6556 
« ΡΓΙΟΥῚ5 ΘαἸ ΠΟ ΠΙ5 ; ΠΟῸῚ ΘΠ] 110 [ΘΒ ΠΠΡΟΘ « 5[αϊιογαϊ, αὐ δρὸ πηθὰ οἱ ]βζαϊιι8. ϑιιΠὶ 

« αἰΐοσα δάϊο ρυοάϊογαῖ. » « δααίάσδπι τοραΐαηο, 4πῷ δὲ {παηΐα ῬΟΠὰ 

2. Ῥνόψαςε, μ. χταν : « Μαϊυΐβδοιη ϑἃὰπθο «ἷἰπ {Ππξογᾶσυπη γονὴ 5ἰμαϊα οχ πος 
«τὴθ δος αἰΐθσα υἱὶ ροΐυϊ5586, 4υὰπὶ ὦ ἃ Οροτα ἱπ Ἠοχηθυϊοῖς οο]]αΐοθ ΘΟ ΟΙΓϑι 
« εποθῖ πηλχίτηθ οοάϊοῖὶ5 ἰδοῦ ομθπὶ 116 « οϑϑθηΐ ῬυΟνθηΓα ἃ. »» 

α ΘΟΙργαν, σα Να15 ἤθυπο ἃ ὁουῖ, ἀμ ὴ5 4, ῥγόμαοο ἀς 180λ-18417 : « 81 415 
8 ἤονιιο εἱς ὀαὠϊέϊοης, τ, 11, », χχχιν : « ἰονϑπὶ ΟΠ 6] ]}Π πὶ ̓ π!θηἀουοῖ ἢπς γΘυβαῖ, 
« ϑαρογαν Ομ η65 (Οοἴϊ5 Οἱ 5.1] 1115 5[α - «νον ΘΟ} 5 ποη ἀο]ογοηΐ ΔαΡΊ οι] 9.» ον 6 Ζ 

᾿ ἈΠ ᾿ : : 
« ἀϊυππη ὙΥΟΙΕΙ ἴθ Οάγοοοα οἱ Π|αάδ δὰ ποῖα ἀρρεπάϊος ΝΥ. Νοῖιθ ἅνοπ8 ὑγδηβονιῖ 

« ΘΧΟΠΊΡΙΆΡ ΤΠ ΧΙ ΠῚΘ ΟἸαθριθηβ6 1Π {511Π| 168. Θχθμθ}658 οἰϊέβ ῬᾺΓ γΥοΪ. 



ΟἿ ἹΝΤΒΟΌΌΟΟΤΙΟΝ Α ΓΙ ΙΠΙΑΡΈΕ,. 

πάσαντο, ὶϊ ὀον μὴρ᾽ ἐχάη, οἱ πο μῆρα χάη. ἤδΥΠο 8010 [65 δυΤῸ- 

Π]Θη5. Ἃ᾿ΑΤΙΒί 16. 51} ἢ ΔΕΪΓΘ ΡοΪηΐ Θποοτο, ΠΠ γόία 1 [65 

᾿ϊατιβ ἱπάὰπηθηὶ οἰϊαοόβ ρὰν 165 ΟΥΑΙ ΔΙ ΓΘ Ὶ5 ῬοβιΙΘα ΓΒ ἃ ΑΥἹ- 

δἰἌΓ 6, οἵ ἔα: ἀἸβραγ αἴ 6 665 γ᾽, 6685 δ᾽, 665 τ᾿, 665 ν ἐρβοίογϑι!- 

4165 οἵ Δ 165 ΟΠ 6165, ἀουΐ 115 ἀναιθηΐ τὰ ηΐ ἀρυιβό ροὰν ρορζδο- 

ἐἱογιη 7" ἃ νουϑΠοδίοη ἀπ ροδίθ. Ἐπ ο60],1] 688 ἰοὰὶ ἃ [α11 1᾿ πηι] ο 

ἀφ ὙΥοΙ. Οὴ ῬουγΓαῖξ 5᾽ ϊομποῦ ἀπ ρΆγ οι] ]6 ̓ηΠά 6|πό ἃ ἰὰ ΒΙοη- 

αἰπγόθ νυ]ραΐῖθ, 51 [Ὃπ Π6 σΟΠΠαΙβδαὶϊΐ 4π6 ἰὰ Ῥϑῖτ6 ἐατοι Θἢ 

ἄδιιχ νοϊυϊηθβ. Νία!β [᾿ἐϊοπποίμθηΐ οθθθ6 ἀὸβ 4 ῸΠ νοῦ Δ η5 ἰὰ 

δταπ 6 ἐα!Ποπ., Θπῖγα 65 γαῦ5 ἅπι ἰθχῖθ οἵ ἰἴὰ γον απηοίαζίο, 

ἀθ5. πηοῖβ θῃ Ὁποία θ5, ἀγαηΐ αἀἸρα πη. (ἶδδί ρᾶν ἴθ αἸρϑτηγηἃ 

4π6 ἤθυπθ σορίδοθ, ἀΔη5 [65 οἂ5 αἀ᾿ μιαἴτιβ, [68 ΘΟ ΒΟ Π65 ΡᾶΓᾺ- 

51165 46 ἰὰ νυ]ραῖθ. 

Ηδγπο οϑὲ ἴθ ῬΓΘΠΉΙΟῚ ὀἀτῖθαν ἀ᾽ Ἠογηὸγα 6] αἱ [αι ἀϑᾶρο ἀπ 

ἀϊραμητηα. ΠΠ πὸ [ἃ ροϊπΐ Π115, Θοιητηθ Ραυπα ΚὨΙΡΏΣ οἱ ΒΚ υ, 

ἀδη5 [6 ἴθχίθ πηδιηθ: Τη815 1] ἀθιηδη 6 σα θη ἰ6 ργόποποα, οἷ ο6ϑΐ 

ΡΟΌ τποΠΙΤΟῚ οὰ οἢ ἀοἷΓ 16 ῬΓΟΠΟΠΟΟΥ 41} ἃ ἰπἴθγοα]ό, θηῖγθ 165 

γΘ6Γ5 οἵ [65 ρϑῖ!165 ποῖβϑβ, [65 πγοῖβ 6. ΠΟΙ 65. ΠῚ ΔΌΓΑΙ 115 [6 41- 

ΘΑ Π]ἃ 4815 [6 ἰοχίθ, 51] αναῖῦ οδό [6 ἴαιτο, οὰ ρ] υἱὸϊ 51] ἀνα ρᾷ5 

ΟΥἹ 46 οοἰία ἰθ 176 Π6 58 ΓΑΙ ΠΡΌΓΕΟΙ ἀΔΠ5 1᾿ ἔογ!Γ6 ΟἸΤσῖν , οἱ 

486 50η ᾿π’τοάποιοη οὐδ᾽ πχόπιθ οχῖρό πῇ τϑίουν ἃ ἰὰ ῬΥΙΠΆΠ Εν 6 

ΟΥ̓ΠΟΡΤΆΡΠΘ : Εὶ Ρουτ ε, ἡ, εἰ, Ὁ Ῥοὰν ο, ὦ, 6ἱ ου, οἷο. Θιοὶ 41} 

6ῃ 801, Ηδυμο ογοὶῦ ἂὰ ἀϊραμητηᾶ Πουιηόγι απ, οἱ ἀθ ἰὰ [οἱ ἰὰ 

Ρ᾽υ5 τοραβίθ. (δ χα ὙΥ̓ οἱ τορατ αν ΘΟΙηΠη6 τιπη6 βογίθ 46 τῶν, 

0105 Ῥᾶν μαβᾶγτα ἀ8Π5 [ὰ οσν8}]6 46 Βϑηι θυ", οϑὺ ροῦν Ηδυηθ 

ὉΠ ἀορτη6, ὰ ΡΪ115 πιαηηδϑῖα οἵ ἰὰ ῥ᾽ 5 ἀυϊ πο μΠ686 (65 τόδ] ἰόϑ. 

ΑἸΠ5] 66 Θοηβουναῖθιν ΖΔ Πα πηόηηθ ἃ ὀϊό τη αϊοριϑῖθ οἵ πη τένο- 

᾿ΠΟΠΠαΙτο, ἰὰ οὰ ΥΥ̓ΟΙΓ πᾶ τη ᾿ππονό, ἰὰ οὰ 1 Ἰπποναῖοη ἢ ἃ 

οἵ τι6 ρϑαΐϊ ἅΥΟΙΣ Φα᾽ απ 6 νΓΔΙΒοι  Άπο8 ραν αιϊθυηθηΐ Θοπτθβία Ὀ] 6, 

τηθπη6 ἀδη5 [65 Οδ5 Οἱ 1] Υ ἃ ὙΓΔΙΒΘΠΒ] 66. 

ΤΠόονιχαθιαθηΐ, 1 Ππγρουπὸβα ἀπ ἀϊρατητηα π6 ὁΠποαι6 ροιηΐ Ἰὰ 

ΓΆΙΒΟΠ. [65 [ΟΠ]Θη5 ΠΟηΐ ρᾷ5 ἰὰ ἰοἰϊστο Ε ἀδῃ5 ἰθῖιν ΔΙρθαθοι:; 

Π1Δ15 ΤΙΘῚ π᾿ ΘΠΊρό [6 ἀ᾽ αἀχποιίτο {1115 Θἢ οἠΐ Θὰ ὈΓΙΠΉΠ νη θηΐ 

6 50ῃ 4885 ἰδθιι ἰαηρτιθ. (δ 50η ν οὰ ἃ ἀἰβράσγι ἀγθὸ [6 ἰθι,ρ5, 

4. ογεζ Ῥγοϊὀσογιόπθο, ΧΧΥ͂ΤΙ, Ρ. οχνι, 69, ὁπ ποίβ. 



ΤἈΆΛΑΥΑᾺΧ ΓΚ ΜΟΙ ἘΤ ὉῈ ἨΕΎΥΝΕ, ΟΠῚ 

γοι]ὰ τοὰῦϊ. Οὐαπ ΟἹ ἃ ὀουὶ 165 νοῦ5 ἀ Ηομηὸγο, οἱ [65 ἃ ὀου5 

ΘΟ Π16. ΟἹ ἰ65 ΡΙΌΠΟΠΟΑΙζ ; Π8 15. Οὐὀΐα!: Ῥ] Ηβ θαι Γ5. διὸ ο] 65. ἀρτγὸβ 

Πομιὸνο. θγηρ, οοιημιθ ὙΠἸ]οΐβομ, οομηπιο ΥΥ̓ ΟΠ, σο]οῖῖο ἰὰ {γὰ- 

ἀποι να! σαῖνο σϑ]αἴῖνθ ἃ ἰὰ ὑγαΠΒ 5510 (65 ροόβιθϑ ΠΟΙ ΕυῚ- 

4165. Ο)]θοῖθυ" 416 18 1815 τη που ἀ6 [7] ἑαείο οὰ 46 ᾿᾿εἰγοδέο 

ηἾὰ ρογιό ἴγᾶοο 46 ἀἸραηγη)α, Ο6. π᾿ δὲ 40Π0 ρᾷ5 γοῦν 4 Πομπηὸγο 

οἱ 565 ΘΟ ΘΠΙΡΟΥΔΙΠ5. ΠῸ (ἸΒΆΙΘης Ῥᾶ5, ΘΟΙΏΙη6 ΟΠπΐ Θοοπμππό 46 

ἄἀἰτο ἰθ5 Εοϊϊθηβ, Ἐάναξ, Ἐέπος, οῖΐχος, Εοῖνος, εἴα. 

1 ἀπποαϊ[ὁ πὸ οοτησηθποο π᾿ ανθο ᾿᾿ἈρρΡΙοαοη ἀπ ΡΓΊΠΟΙρΡΟ. 

Οὰ τηρδτίγε [6 ἀϊρατητηα, οἱ οὰ π6 ἰ6 ροϊηΐ πηϑιῖγοῦ ΠΗ Ὗ ἃ Διο ῃ 6 

γὸρ]6, 1] πὸ Ρϑιι Υ δὴ ἅγ0 11 ἀποιηθ. Ἡδθυπα 56 οομρουίο ἀ ΠΟ 

ἴαφοη, Ῥαυπο Καιρῃϊ ἀπο δαΐγο, οὐ Βοκον ἀπολο 46 ἴοιιβ [65 

ἄδαχ. Οπ νοιῦ οοἷὰ ἀὸβ '6 ῬΡγΘΠΊΙΟΡ γο 5 ἀ6 1᾿ Πίἑαείο. ἸΤηληϊάδεω 651 

ΠΗΛΗΡΙΑΔΕΩ ρον ἤρυπθ, Πηλεξιαδα ̓᾽ ροὺν Ῥαγῃθ Κηϊρὶι, οἵ 

Γοβϑίθ βἰπιρ᾽θιηθηΐ, ροὰν ΒΈΚΚον, Πηληϊάδεω. ΤΟὰὺΐ δδ80 ΔΥΡΙΓΤαΙΓΘ 

ἀδη5 ἰὰ ρσαίψιθ 46 μαοαη (65 ἴΓΟΙΪ5 ἐἀΠΘυγ5. 1,6 αἸσαυημηα οϑί 

ΡΟῸΓ ΘἸΙΧ, ΘΟΠΊΠ]6 ΟἩ αἰ, τιπ6 56116 ἃ ἰουι5 ὁπδναῦχ. 

ΒῚΠΥ ἀγαϊ τἀπὸ τὸρ]θ, [6 ἀϊραιητηα, Π6 ἴὉ]5 500 ἢ τηοΐ, Γ65- 

[θα 1: Θἢ ῬΟΓΙΠΔΠΘΠΟΘ 511 ὁ τηοῖ. ΝαΙβ. ἰὰ γϑυβι Ποῦ! οη 561 ἃ 

οθασαθρ ᾿ηϑίδηΐ [α αϑϑέθ. Οἡ δϑὲ ἄπο οοπάἀδπιπό ἃ ὀΐογ ἰ6 ἀἸρα πηηγἃ 

46 1ὰ ῥίαοβ οὰ 1] ἀδνγαῖῖ ὀΐγθ, ἀυι581 βοῦν θηῦ ΡΟῈΡ [6 τηο]η5 Τα Ὸἢ ἰδ. 

τσὶ ἃ 66116 οὐ 588 ργόβθηοϑε Ἵϑΐ ὁθηβόβ οδϑυΐδιπθ οἱ ργορα 6, Ηθυμηο, 

ἀΠ5 58 ῬΓΆΓΠΠ66, 56 βοΐ ἀπ ἀΙσαπηπιᾶ ΡΟῸΓ ἴα] 6 αἸΒρατ γα οοΥ- 

ἴαῖπ5 ΠΙαἴιι5, 5011 ἀπ ποῖ ἃ 1 ΔπΐΓ πιοΐ, 5010 ἀπὸ 501{806 ἃ 

016 Δα 5016. ΝίαΙ5 ο᾽δβδί ἀ᾽ αργὸβ 500 ΘΡΥΙΟΘ ΡΘΥΒΟΠΠ6] 4} 

ἀόοιάθ φιὸ τ] πϑυρὶ ἀθ νουβ]]65 δδὶ οποσαδηῖΐῖ, 4ὰ6 16] δαἴγ6 ΠΘ6 

[᾿6δβϑὲ ροιηιῦ. Νοὺβ ἸφΠΟΓΡΟΊΒ5, ΡΘὰ 5᾽6ῃ ἔδαιιϊ, ὁ6. 401 ρ]αῖβαῖ οὰ ἀό- 

Ρἰαἰβαῖῦ, θη ἔατ αἀ᾽ παΐα5, ἃ [ὍΤΘΙΠ]6 465 ασθοβ. Ασιβίαυ 16 ποΐθ, 585 

Θἢ ῬᾶΤΑΪΓ6 ἀπο πο πηθηΐ οἴθηβό, ψιθ  41165- 15 465 ΠΘαΓί5 6 ἃρρᾶ- 

1. Ῥαης 1 Εἰχοιι δι 5ὰ} ἴα αἰσαπηπηα, ἃ ἀ« ΡΙοπάοβ. Πϊδΐιιθ. » (δε: ἰουτηι]θ ἐϊί 
ΡΙΌΡΟΒ ἀπ γϑῖβ ΧΙΧ, 984 ({. ΥἹ,». 726). 
1] [Ὀσπλι]6, πηαῖ5 ἐγ 8- Ορδουγόμπηθης, οθ 4} 

ἀοππθ Ρουν 88 τὸσ]θ : « Ῥγοροβίξατη δπίθμη 
« ΒΑΡ] γαΠοποπὴ ἤᾶπο, τι ΠπΠΘῸ ῬΟΠΘΙΌΠῚ, 
« πἰδὶ δουΐα, βα! θη ῬγΟ 1; ἴπὴ γΘγῸ, 

« ὉΓ ΔΟΟΘΌΓΡΑΓΠΒ ΡΥΟΒΘΙΠΘΓΟΙ ΠΟΙ δὶ Θὰ 
« 488 πη ΟΠ τπ51πῈ ΠΑ ΘΡοπέ, δ οχ- 

ἔΡῸΡ οἵ ἔγὸρ Ρϑι. 1.4 ρυαίίαψιιο 46. δθυπο 
ἴαμιόν ἰΙὰ ἀόραββθ, [αηξοὶς σϑϑίθ οὃη ἀδρὰ. 
ἸΠΠΛΗΡΙΆΔΕΩ ΠὟ οϑὲ ροϊηξ σΟΙΉΡΥ 15, οἱ 1 
ἃ 468 Πίαΐυ5 αι θυπο [αῖ586. 585 Υ ἴοιι- 

ΟΠ ΟΡ, 1,65 σἂ οὰ 16 αἰ σαπηπιθ οδῦ Ῥσόρα ]6 
Π6 50ηΐ Ρᾶ5 ἰγὸβ-ποΠ Ὀγοιιχ. 1 ἘΒΡΥΙ σὰ 6 
5{Π1Ὶ ἃ τοπάγο οοτηρίθ ἀἶιπο ἔουϊο αἾΠδξις, 



οἷν ΝΤΆΟΌΤΌΟΘΤΙΟΝ Α 1 ̓ 1ΠῚ149Ὲ. 

ΤΘΠΟΘ [65 ρΡὶτι5 ἀὀβασγόδ}] 65. ΑἸηβὶ, 1, 114, οὔ ἐθεν. ΠΠ πὸ [αττ ἀσοὰηδ 

Τόβθυνϑ ΘΟΗἴΤ οδὺ Ὠιαῖ5. ἢ, ἈΒΡΙ γα τὴ [Ὁ] 50 {5810 ὀντἀ θυη πη θΐ ΡΟῸ 

06 4] ΘΟμοΘυΠ6 οἱ ᾿᾿Θαρμομῖθ. Ἠδγπο ἔογς ΟΥ̓ ΕΕΘΕΝ. Οοτημηθηΐ 

581{-} {6 ἰ6 580 χ᾽ οὰ ἰδ 80η ν δϑὺ ργόϊόγα "]6 1οὶ ἃ οδὶαἱὶ ἀθ ΓΛ 

Ἀϑριγέθ ἢ 

[,65 ἀδθιῃιθῦβ πηοὶβ ἀπι νεγ85 1, 38, Τενέδοιό τε ἶφι ἀνάσσεις, ποι5 

οἴἵρθηι ἀθὰχ ᾿αΐα5. ΟΠ ΘοΙρΓΘΠά, ἃ ἰὰ ΤΙρίιθαΣ, 4816 τετὶ ῬΆΓΑΪ556 

ΠΊΟ]Π5 οὐχ 406 τε- Εἰ; ΖᾺΟΙ4Ὲ6 τεΐν 5011 πῃ τηοΐ ἀ6 ἰὰ Ιαησαο α Ἤο- 

γτηὸγθ, δὲ π᾿ αἰΐ 18 Πγ815 ὀϊέ οοπιριό οοπητηθ ᾿παῖρπο ἀα ροῦῖθ. Να!β 

φιτὰ ΘΠδηρό δὴ φι- α, ο᾽δϑὲ 1 ΠΑΤΙΏΟΠ16 ἰΡΑ Πβίογυμη θ 6 ΘΔοΟρο- 

16. Θυΐ᾽ ββῖτοα ἄοπο συδπα φι δϑὶ ργέοόάἀό ἠδ Εἰ} 1αγηδὶ5 ροδίβ 

ΘΊΘΟ, 4υοΙΖα θη ἄἀϊβθ6 ργμθ, πὰ οπδηϊό οὰ ὀουιῖ : ΕΙΦῚ ΕΑ- 

ΝΑΣΣΕΙΣ. 1,6 ΓΕΟΙΚΩΣ 46 ἤσδυῃθ, ἂρραιτθηΐ ἃ 1ὰ ο]4556. 465 πιοη- 

ΒΤΘ5. : ρογίογίμγι νοῦ ὶ, οὰϊ ἀν τη Βοιμαϊη. 1] ἴαπί ρουγίαπί 

ΒΆγΟΠ ογό ἃ ἤδυπο ἀς ᾽ν] δβίγοριέ χα ὰ ποιό 16 ποῖ Πο- 

τη! 46 αΓΡΕ]ρόπι6. Π ἐοτιῦ, ΙΧ, 14, ΕΙΦΙΑΝΑΣΣΑ. Ῥαγπ6 Κηίρῃι, 

Ρ᾽ὰ5 οοηβέσποηϊ, 1᾽ἃ τοπάα τοὰΐ ἃ [αι θά Ρατο : Εἴφιξανασσα. 

Ηδγπο δπΊρίοῖα βϑουινθηΐ 88 ρᾷπδοέθ δα ρῃοπΙ 486 ἰὰ οἁ 1 ΟΓ6116 

Π᾽δἢ ἃ 406 αϊγο. Επ Γονάη 6, 1] ὨἾ 1156 ΡοΙηΐ 46 500 ἀἸσαγηπηα ἀΔη5 

ἀ65 οἂ8 οὰ ᾿᾿᾽Οη Π6 ρϑυΐ σαὸγο ἀοαϊθι 416 165 [ΟΊ ΘΠ 5 π᾿ ΔἀΟἸΟἰσβθηΐ 

ἀ65. Θο]]ΠἸΒ᾽ 0 ἢ 5 νγδΙπηθηΐ ᾿ΠΙΠ]ΔΡΊΠΆ]65. Βίη ἩἫραχληείη (Π], 68 οἱ 

ΧΥ, 640) εδθῖ αἢγουχ ἀνθὸ ἰἃ ργοΟπμΟποιδ 0... 116 ὀγαβπ] θη Π6. 

ΠῚ Ἰ᾽δδῖ θίθη ρα θθοοσθ, ἄθνθηιῖι, ρᾶν ἰἃ Ῥγοπο ποι [0 ΤΟ ΘΓΠΘ, 

νἱὶ Πισαοί. Ήδγτι 1 ἰαϊθδδέ θη. παΐαγο. Βεκίθρ, ἀθ τηδιηθ. 

Ῥαγηδ ΚῃρΊ ἀαὰ πλο 5 ἃ 1115 [6 Κὶ ἃ ᾿᾿ανδηϊ-ἀθγἸὸγ 50}14}06.Ψὕ 

δυπθ αἱ 4} ἃ δὰ δπίγο 168 τη81η5 ᾿᾿Θχθπιρίαϊνα ἀ᾽ Ἠοπιὸρο 

41] ἀναὶῖ Β6Υ ἃ ΒΘΏΙΘΥ, εἴ 801 616] ΒΘΉΆ]ΟΥ ἃ ὀογιῖ 4ιιΘΙ 165 

Ὠοΐδ5 τ ἰαῦνϑϑ, ἃὰ ἀϊσαιητηα. [ἃ ὈΙ]οἰ ὸααο ἀς 1 ΠΠηϊνογϑιιέ 48 

(δι θυ ρα ἰὰ] ἀναὶν ργόϊέ οα ᾿ἰνγθ. Νίαϊβ 1] Υ ἄναῖΐ ἰοῃρΊθΠΙρ8, 

αυδπα οα [μὰ] [αιβαιῦ σῖτα ἴανθιγ, 4} ὀΐϊαιϊὶ ἀὀ]ὰ ΘΟΠ ΘΓ δὰ 

βυϑίοπιθ 46 Βϑηῖου. ἤαννοβ [ναὶ οοηναίηοι ἦἀ6 Π᾿ΘΧοο!]θποα ἐ6 

08 ϑγϑίδῃγο. [ἃ αἸββθυϊδιοη 46 Ραυπθ Καιρῇι σσ' {᾽ Α ἱρλαϑοί οΥδς 

(1791) 1ὰ1 ἀναϊῖ ὁϊέ 565 ἀδΡΏΙΘΓΒ ΒΟ ρα 65. δοιὰ οομημηθηΐ ἰδ 

ΟΠμδμρΙοη 46 Ϊὰ νυ]ραΐθ ἃ ὁϊό, 1 ΠΟΙ Π5. 6 ἢ τὴ ΡοΪηΐ, ΘΟῸΡΆ}]6 

αἀ᾽ αἰϊδηϊαΐ ἃ ᾿Ἰπ!έρτιτό ἀθ ἰὰ νυ]ραίο. 



ΤἈΛΥΑῸΧ ΡῈ ὙΟΙΕ ΕΤ ὉΕ ΠΕΥΝΕ. ον 

Νοῖιβ τι νοηβ τἴθ ἃ ἐἄἶγὸ ἄο ἰὰ νϑυβίοῃ ἰατηθ {1| 5810 1] ταείο 

ἄδλη5 ἤργηθ. ΟἾ δβῖ, Θοπημηθ ἰ6 ἰθχῖθ, ἀη6 ψ θη} 6016 ΡΟ [οι Ομ πόθ. 

ΠῚ ἃ ἴδ!!! ἰὰ ἀθρῖβ σονοῖν ἃ [Ὁπ4, δὲ ργθβά6 ἰὰ γΘίαινο. ᾿ 

[6 πιόγιθ ἀθ ἀπο ἀθ ἤργπθ, οἵ ἀπ τηόγι ἀπγα }]6, οο 

80ηῖ [65 σοπη ΘΑ ΙΓῸ5 ; Οἶδδί σϑῖῖο ᾿πηη 6 56 οοἸ]δοίοη 46 ἀ1556Γ- 

τα τοη5. οἱ ἀθ ποίθϑβ 4] ΓΘ ΠΊρΡ 11 ἰῸ5. ΟΠ ἀθρη Ρ 5. νοΪατη65. Γι αν- 

γποίαζίο ὑγονὶς 6116- πγὸπηθ π΄ οδὲ ροϊηΐ ἃ ἀδάδιρηον: Πηα 18. 66 Ἡ᾽ 6ϑὲ 

4α τη οχίγαις γαϊβοππηό 65. ΤΊΟΠ 65. Πγα τ γο5. ἰσαιϊτθθβ. θη ἀέϊα]} 

ἀδπ5 ἴθ οὐδογραίίϊοημοα οἱ ἀδηθ [685 δαοι δα. [ἃ ργόΐαοο ἀκ 

ἰοπιθ Π| ἀοἷΐ ἃιι551 Θουρίου ΡΆΤΠΊΪ [65 ΟΠ οϑ65. 41] ΤΘΟΟΙΏΠΊΔΗ - 

ἄθηιϊ ἰὸ5 ἱγαναὰῦχ 46 ἤρυπο 80} Ἠοπιὸγθ. Ε΄ δβδὲ [Ἰπνθηΐαιτα ΟἹ - 

ΠΦΖα6 ἀδ τουῖδθβ [65 ΓΟΒΒΟΌΓΟΘΘ ἈΠΟΙΘΠΠ65 οἱ ΠΟ ἀθγη 65 4α ἀπ ὁ61- 

ἴθὰν ἀθ 1 Παάίο ἀναῖϊ ἃ! ου5 5015 [ἃ πιαῖη. [68 ΟΙΠ4 ἀἸ55θ Δ 108 

411 τοΡ πη πθηΐ 16 πα! πηθ. νοϊαπη8 δοηΐ τη νόρι 0 }]6 Οαντᾶρθ, 

4α θη Ρϑαϊ τηϑῖτγα δὴ ραγα! ]ὸϊα ἀνθὸ [65 δγοίόφοηιόπος 46 ὙΥΟΠΓ, 

ΠΟῊ ΘΟ 65 ΡΟ ἰ6 ΟΡ ΠΊ6 ἄτι 5[γ]6, ΤὩ815 ΡΟῸΡ ᾿᾿Δθοπάδποθ ἐδ 

᾿ σαάποη, ρον ἰὰ ρυοίοπάθαυν 465 Γθο ΘΟ 68, ρου [ἃ βαρϑοιό 

ΡΒΙΠΟΙΟΡΊΖαΘ. [ἃ Ρ]αραῦῦ 465 4αθϑίοηβ. ἀ ΟΥΙΡΊΠΘ. τΡαϊ 6865. ΡὰΡ 

γοΙ ἢ, βοπῦ Γθρυῖβ85 ρὰγ δυπθ; οἱ [65 βο᾽ αοπβ 46 ὙΠ 5οηῖ 

οἷ ΘοπΠ πόθ οἷ ἃἰία όθβ ΡῈ 465 ἴαι[5 οἱ 465 ΔΓρΡῸ ΠΊΘης5 50- 

[465, βανδηγηθηΐ οἵ πηδηθ ἀν ἰβίθπιθηΐ ἀόά υ115.. 

δγπο, οοτηπ8 ὙΠ]ΟΙ50η, ἢ 6δὺ σα πη ἀθιηι- οὐ ποάοχα. ΠΠ ΡΟΣ 

ἃ 1ὰ Ῥουβοπηδ τό ἀ᾿ Ἡομηὸγα ; τη815. 1] ογοῖζ 46 1᾿ὀογατα αἰρνᾶ- 

Βότψαθ, ἂὰ τθηρ5 α Ἠομηὸγα, π᾿ έϊαι! ροϊαΐ α᾽ὯΠ τ᾿ιϑᾶσα Θουγδηΐ. 

(ἐδ ἀἴγα Ζα}} εβδὶ μία ϑουνοπὶ ἀ᾽δοοογά ἀνθὸ οὶ ἀλη 565 

γῈ65 ΟΥ̓Δ 65 416 ἀΔῊ5 88 Γέσθῃϑιοη. ΥΙΡΌΙΟΙ' ἈΒΒΌΓΘ 416 ὁ6 Β0η1 

Ιε5 δηοίέφοηιθμθς αὶ οὐἵΐ ἴαιὶ ἀθὸ ἤδυπθ ᾧπ 48851-όγότπ 6. 

δγηθ, ἃι οοηΐγαιγθ, αἰπυιηθ νοι ῥγοΐοδδό 46 ἴον ἰΘΠηρ8 8ἃ 

ἀοοίγ!ηθ 501} ᾿᾿όογυτο. ΠῚ σοργοῖζα πηόπιθ αἰ νοῖ ὁ οὈ]ρέ 6 

ΓΘΙΓΆ ΠΟΘΙ ἰὰ ἀδηηοηβίγαιϊοη 41 }] ἀνα [αι[6 ἀ6. ὀθίϊθ ἐοΙΠη6, 

Ι6 ᾿ἴνγα ἀθ νήοοά οὐ [65 βηοίόφοηιόμθα ἀγαῃῖ ὁϊό ἰουΐθ να] 6 ῈΓ 

ὰ 66 1} ἀγαϊ ὀογιῖ ἀναηΐ ἰδ} Δρραυοη. Οὐ τασοοηΐθ Δ11551 

1. Ῥνόψιεο,ρ. χχιχ: « Μυϊΐα ρουτο, 4 « [πᾶπθπὶ ὨρΘΙΪπί 416 ΡΓΟ Ποιὰ πη. τηι]18» 
« ἀηΐθ ἄβθθπὶ, ΥἹρίητ ἈΠη05, ΠΟΙ ας « ἰδοιοη5. δὲ [θ]υαπα ΘυαἀἸ ἘΠ 0 15. Οβίθηϊα- 

« σγαϊίαιη ΠΑ Π αθγαηξ,, ππιης τοῦ 11|06}}15 116-- « τἰοπθη ῬυΟΟὰΪ ἃ πηθ ΠΡ 60, »» ΠῚ τι [αϊς 

« γαϊὰ, ποία δύδηΐ δὲ νυἱσαΐα,» Ρ. ΧΧχι: 46 γόβαπηον [ἃ 4ιιθϑεοη. 



ΟΥΙ ΙΝΤἈΟΌΌΟΤΙΟΝ Αα ΤΡῚΓΠΙΑΌΏῈΕ, 

4{}} ἀσοιβαῖ ὙΥ ΟἹ, 50. ἃποῖθη ΙΒ ῖρ]6, ἀθ παν οῖν αι, θη σόπό- 

ἃ}, 46 πηρίῖγο θὴ οοιντο [65 ᾿ἀ665 {α}} ἀναῖῦ ΓΘΟΙ65 46 [ὰ], ΝΑΙ 

ὁ6 416 ὙΥοΙ ἃ μὰ τοοονοὶν ἐς ἤθυπο ἃ (ἀθτηριιθ ὁδὶ ἴογι ρθὰ 46 

οἴνοβο, απ ρυὶχ ἄθ οὐ 4π6 ὙΠ ἃ διρυιηϊέ 41}|6τ1γ5, οἷν ἱγουνό 

568]. ΠΠ δϑὺ πηόμηθ ργοΡα ] 6 απὸ ἤθυηθ, θη 1802, 56 [α!ϑαι 1} π- 

5100. 51} 66 4}} ἀναῖ αὶ ἀΔΠ5 88 οἤδιγο δὴ 1778. 511ὰ τῃὸβ6 4116 

ὙΥ ΙΓ ὀταάϊαπι ἀναῖῦ νοῦ ἀόαΠον ἃ 50 τηδῖΓ6 οὐ ὀϊό Θοῃ ΓΘ 

ὰ 1᾿Θπβορποιηθηῦ ἐ6 ἤσυπο, Ηθυπθ π᾽δη Δυγαϊ ΡΟΙΠΐ τοίπβό ἃ 

ἀόάϊοαοο. Οὐ, οοῖτα {πὸ 56 ὅταια ἰὰ ργαπηὸγο ὀρθοῖ ἀθ οα 4] Γαΐ 

Ρἰὰ8 ἰατὰ 165 Ῥγοίὀφοηιόποο". 

ΠΥ ἃ, ἃ ἔτᾶνϑιϑ 16 οοῃπηπηθηΐδιτο ἀ6 ἤθυπθ, τ Τα πα ΠΟΙΉΌΓΕ 

ἀ6 ἀἸββουϊαοηβ, ἀ᾽ θα τι ϑιι5, ΘΟΙΏΓΠΏΘ 1] [65 ρ06}16, ρῃΠΟ] ΟΡ 4165, 

᾿ΔΤΟΠΟΟ]ΟΡΊΤΙΘ5, ΠΙΒΓΟΥΊ 165, δἴο., 41 [ἃ] ἴοηι στη ΠΟΠΠΘΙΙΡ 

Δ11551,) οἱ 41 να]ϑηΐ δῇ ἰθ σΘΏΓΘ [65 ἀἸββθυ [05 Π Πα 68. 

[6 σοι ηθηΐαιτα ῬγΟρΡΓοπιθηΐ 41 δῖ ὑπ πιᾶραβιη οὐ ᾿᾿ὉῸΏ 

[ΓΟΌγ6, Δ1η51 486 1 ἌΠΠΟΠΟΘ [6 ΠἰτῸ σόπόγαὶ 46 1 ΠΠοη,, [65 ᾿ΘΘΟ 5 

οἱ 165 οὔ βουυδίίο 5 465 ἈΠΟΙΘΠΒ ΟΓΑΠΙΠΊΔΙΓΙΘῊ5, οἵ ἰὰ ἀἸβοιιβϑιοη (6 

665 ῬΓΙΠΉΠΠ 5 τη ΟΠ Θηῖ5 46 ᾿᾿Θχέροβθ ποιηόσιαθ. θυ πθ ἸπνΟα6 

46 τηόπηθ, ἀδη5 ἰὰ ἀἸβοι 5510), ἴοὉ15 [65 ΘΟΠῚ πη ϊαίθο 5 ΤΟ ΘΓ 65 

41 ΤΠ οηΐ ρῥγόοὀαάέ: τηδῖβ 1] αἱουΐϊθ ρθγβοηπ 6 πιθηΐ 58 ρατγῖ ἂπ 

ἀέϊαϊ, εἴ οείζθ ραγὶ δὶ Θοῃηϑι γα} ]8, βασττουῦ ἀδη5 [65 ποῖθϑ 48] 

τουοπμθηῦ ἃ |᾿Δγοπόο] ορίθ, 80η ἐϊα4θ 46 ργόδιθοϊοη. 1 ἀ1ὸ 

4π6 665 ποίθβ βοηΐ 66|165 41}} ἃ γέαισέθβ ἀνθὸ ἰδ ρ]8 46 ϑβοίῃ, 

ἀνθὸ ππ6 ψόγ [80 ]6 ΘΟΠΙρ] αἴης ἢ. ΝαΙβ. ο᾽οδί ΘΟμΠ6. τηδρὰ- 

51 ΤΊΟΠ 6. οἵ Ῥίθῃ ογάοππό, ρίυϊοι 416 ΘΟ 6. οοαντο 5ρό- 

Οἴα16 ἀς ἰὰ ρῃμ!οϊοριθ 46 ἤδυμθ, 4π6 [16 σοϊητηθηΐδινα 46 ἤθγῃθ 

Θϑὲ ἀπ ᾿ἴντ ᾿υ548 Δα] οαΓ ἢ] 58 5 ΡΔΙ 6 500 ΦΘΏΤΘ. (65 ΟἸΠ6 

νΟΪα 65 αἱ [ΟΌΡΩΙ ΡΓΘΒ686 τοῦΐ ο6 σα Ὁ {1 ἀΔη5 165 ΘΟΠ 6 - 

(1065 46 1᾿7Π]αὐἶ6 ὁοΥῖ5. ἀθρα15 ΒΟΙΧΔΉἴΘ- 581Χ ΔΠ,5, ΠηδΠη6 485 σΘχ 

οὰ 16 ποηὶ ἀβ ἤδθυπθ π᾿ δδῖ ρᾷ8 ργοποποό, [ΠῚ οϑὺ νγὰϊ 486 ρ]α- 

56 Γ5. ΟὨΐ οορὶό θυμθ 885 5᾽6η ἀουΐον, αἀγαηΐ οορὶό 465 οοτη- 

πηθηἰαίθιτ8 411 ἀναιθηῦ Οὐ }16 ἀθ πουηπιον ἤδυπθ. 

1. ογοῖ ΥἹραΐοΡ, ἅρΈῖο] 6 Ὑγοι, ἀληθ. « δ] συ βιαάϊιηι, {πὸ ἴρ56 4ἀοἸδοξανὶ 50-- 

Ιὰ Βιοργαμήϊε ππϊνογϑοὶίθ. « ἴθ, Δ] 1 1π ἈΡΡΌΠΘΠΕ 5. ΘΆΡ ΠῚ ΤΘΥΙΠῚ 
5, Ῥγδζασε, Ὁ ΕΝ Τ - αὐ Ρυορυθση « ΠΟΙ Π5, {7} Θχ ΗΓ ΩΖαΙαΓΘ, ΟΧ ΘΑΥΤΪΠ15 



ΤΑΣ ΌΝ ΘΙ ἘΚ ΗΕΎΥΝΕ. ΟΥΤΙ 

Το ἀῤίαπιε ἀ6 θυπο οομηηῖο ΡΠ] ο]οριιο, οἶθδὲ 6 ρυα που ἴτῸΡ 

βοινθηῦ ἢ βιθητοη, οἱ 416 [1556 50η ἰθοῖθιμ" ἀη5 ἰὰ ρουρίοχιιό 

Θηῖγ 65 ορίπϊοηβ ᾿ποοΠ 1} 18 }}]65. Οὐ ΘΟ 1] 56. ἀφο ο ροῦν 

ἀη6 ρου 481 ἢ οϑὲ ρᾷ5 ἰὰ ὈΟΠΠΘ: ΠΊΔ18. ΟἿ ἃ [65 ΡῬί οθ5. 50115 

[65 γϑυχ, δὲ βᾷ θΟΠῊΘ [οἱ ΠΠΠ τόν Ππ6 ΤΟασηΙῦ ΤΟ ΟἵαΓ5. πὶ ἰδοΐθιν [65 

ΠΟΥΘΩΒ 6. ΡΓΟΠΟΠΟΘΙ ΘῊ (ἰΘΡΠΙΘΙ ΓΘ Ββουῖ, πηόπιο οοηίγο ἰὰ1. Οὴ 

Ρϑαϊ ἀϊτα 4π6 ἰ6 Θομητηθηΐαιρο 46 θυ η6 βθΡα ραγίαϊτ, θα ἴδηΐ ἀἃ 

Π]ΟΪΠη5 486 ἢ αὐ ἸΟΥ1)1.. 51, ΡΤ ἢ ΠΑ] ΠΘῸΡ ὀϊγαηρ 6, 16 ΘΡΓΘῸΤ 

᾿ηγοϊομἴαῖ 6 πη ναὶ νἱοῖό ἰὰ ρᾶγι6 ἰὰ ρ] 15 ἱπηροῦίδηϊο οἱ [ἃ 

Ρἰτ5. νιτα]6. ΝαΙ5. Θ6ο1 ἀθιηδηάθ 4.6 {1185 τοί ἃ Ἐχρ  ϊοατοη. 

1,65 ρϑίθι" 65. φ.᾽αειαῖοἱ ἀ6 θυ 8 50η1 βυχίοιΐ [65 50 ΠΟ] ]Ἰϑί6ϑ8, 

δὲ 165 βοῃο ταϑῖθβ ἃἰθχα ΓΙ Π5 : οδδὺ αἴγ 416 165 ϑολοίϊθες εἶθ 

7 δγεῖδο βοιιῖ ρϑυρόμιθ ]θπηθηΐ οἱόθϑ ἀδπ5 [6 οοτητηθηΐαιρο. Νοη- 

Βθα]θιηθηΐ 6}165 βοηΐ οἰϊόθϑ, Πη815 6165 βοηΐ οἰϊόθβϑ ἀνθὸ [601 5106 

ΟΥΠΠΖα6, αἸρ]|6. ΟΡ] οἷ ααΐνα, τουῖθβ 165. [015 4α᾽ 6} 165 οηΐ ὑῃ 

5'θῈ6 ἄδπη5 ὙΠ]οῖξοιν. ἴ,6 ἐγ ΠΒΟΥ ΠΡ ΘΕῸ δϑῖ ἰὰ ΘΟμβοιθη06 οἱ ᾿᾽θχδο- 

{ππ| 6 πηδιη 651 ΠΊ815 66. Π᾿ δϑῇ ρᾷ5 ἤδθυπϑ ργοργΐα πᾶσι. θυ πη ἃ 

τϑοῖι οοίτθ ΓΑ ΠΒΟΓΊΡΙΙΟη ἀπ ἁπῖγο. 1)6 Ἰὰ 1 Ἔργον ἀέρ!ογα ]α οὰ 

1ἰ οϑὲ ἰουηθό, οἱ οὰ 56 ϑδοῃΐ διῃθοιγθόβ ἃ 858 δα ἴοι [65 οοϊη- 

πιρηϊαῖθυγβ ἀ6 ᾿᾿]7ἰλαείο, ἀ6 τουΐϊο ἰαπραθ οἱ ἐ6 τοὰῖ ρᾶγϑ5. ΠΠ ΗὟῪ ἃ 

Ρᾶ5 ἀ᾽ ὀὁχοθρίιοῃ. 

Επ 1788, ψφυαπα ρᾶγαὶ ὙΠ]οΐβοη, Ηδύπ ἐΐαϊ νιθὰχ ἀὀ]ὰ, οἱ 

ΔοοΆ ]ὁ 46 ἰγαναῖχ ἀἴνογβ. ΠΠ ἰαὖ τὰ ριοπιθηΐ ἰὸ ἤτνγο, 1 ἀρργόεσϊα ἃ 

58 γΆ 6111", ΠΠΔ15Π6 1 ̓ἐτα1ὰ ροϊηΐ ἃ [οπ, Βθοῖκ, 50η. ΘΟ]] Δ ΡοΓ ἴθι 

ἀθραϊβ Ρ᾽ υβ᾽ θα Γ5 Δ πέθ5, δ᾽ ἔϊαις ὁμαγρό, θηΐγα ἀαΐγο8. θΕΒΟΡΊΘΒ, 

ἀ᾽ εχίγαιστ [65 βοῃο αβίοβ οἱ Επβίαιηθ, δὲ 5 Δοαυ 410 46 οοίτθ 

τὰοῖθ ἄνθὸ ὉΠῸ ΤΆΓΘ 116 ]]ΠΠσθποθ. ἤδυπο ἰὰϊ ἀδϊόρια [65 ϑολοίΐοο 

εἰὁ Κ᾽ εγυῖδθ. Βδοκ Πῦ πὰ ὁΠοῖὶχ δχοθ!]θηὶ. Ἀθη π᾿ Ὗ ππδηάααὶὶ 4᾽65- 

56 Π16], ρᾶ5 τηδπηθ ἰὰ ποῖθ ἤπα!α 65 50ῇ 1165 46 ὁμαχαθ οἰδηῖ : 

Παράχειται τὰ Ἀριστονίχου σημεῖα, χαὶ τὰ Διδύμου περὶ τῆς Ἀριστάρχου 

διορθώσεως ".... Επ 1798, Ηδγπα ργέραγαι! 50Π ΟΠ] ΘΏΔ]Γ6 ῬΟῸΓ 

᾿ἸΠΊΡΓΘΒ5Ι0η. [] ἀναῖῦ [65 ΘΠ] 65 46 ΒΘΟΚῚ ΠηΔ15 ΔΙῸΓΒ 1] ὑΡαν 1} [ΑἹ 

« Ηοπιρυῖοὶ ᾿ηο]6 χροΐ οορηϊΐα, 6Χ 56}- 1. Ἄογοζ μῇυβ βδβαυΐ, οαριίγα ΙΥ͂, 

« τ0Π6 ἈΠΕ ΙΟΥ ΠῚ ΠΟπιΐπιπη ροίθπθ ρᾶρσο ΤΧΧΧΙΥ͂, 16 τθχῖθ σοπιρῖοι οὐ ΠοΧρ] 
« σιηΐ,» σαποη ἐθ οοίῖο ποῖ, 



ΟΥ̓ΤῚ ἸΝΤΑΟΝΟΌΤΙΟΝ Α ΕἸἼΠ1ΑΘῈΕ, 

86], ΘΟ.) ἢ πτ5 1 ἀρρυΘ πα ̓ αϊ-πιόπηθ. ΒΘ οκ π᾽ τα ρὰ5 Ἰὰ ροῦν 

6 οοῃάαϊν : 1] 5 ὄρανα ἄτι ργομλῖοι οοὰρ, Π| 56 ἤσπινα 486 τὰ Διδύ-- 

μου περὶ τῆς Ἀριστάρχου διορθώσεως 55. ΠΠΑΙΣ, 1Ε5 5Β10ΝῈ5 εἶδ )1ἰγ1}6 

510) ἰα εἰϊογίλοσο εἷ “γἰκίαρψιο, οἵ 46 τινά, 4] 56 ΓΆΡΡΟΓΙ ἃχ 

Θχίνα 5 ἃ Ἠόγοάιθη οἱ (6 Νιοᾶποι, ὀται ῬΟῸΓ τινὰ σημεῖα, φιοί- 

4165 δἰφηοα. ΟἿ ἀΠΤΑ1 ῬΘΙΠΘ ἃ ΠΟΙ5 ΘῊ ΟΓΟΙΓΘ, 81 ΠΟΙΙ5 ὉΠ] 6 ΘΟ ἢ Β 

56] πη θοΐ ἃ νᾶριιθ ἰάφοη ἄοπὶ ἤρδυπο οἷο 465 τοχῖθβ 4] οῃΐ, 

ῬΟῸΣ Δ1Π81 αἴγο, ἰθιν ϑισηδίαγο, οἱ ἀοηΐ ὰ ργονθηᾶποο οϑῦ ἀπῖ θη - 

Πααθιηθηΐ οοηππο. Νία]5 νοὶ ἰὰ τγαἀποίοη [Ογπ.6}16 ἀ6 ργυπε : 

« δι ΟΥ̓} }}15 Θϑὶ ΒΕ ὈΒΟΓΙΡΊΙΟ ΒΙΠΡΊΈ ΠΟΤῚ ΠΤ ΟΓ ΠῚ (6 1{Π15 ση- 

« μείοις. Αρραγοῖ ϑῃῖηὶ ἐ α δἴρηα 6556 ΑὙιβίομιοι οὐ ΠΙΘΎΊΩΙ 1 

« ΑΥἹΒΙΆΤΟΙΙ διόρθωσιν, γιογγιἐα οἴη οχ Ἠθγοάιδηὶ ΡΓοβο- 

« 4ἴα, εἴς, ἧ. » [ἃ οΘοῃβέσασηοο, ο᾽δδὲ 486 τοῦΐ, ἀδη5 65 δολοίδοο 

εἰ Κ᾽ δγιῖδο, Θεῖ ἈΒοΪ σηθηΐ ἀπ ΟΠγ τη; του, 54 Δχ 5565 ΟΥΠ1-- 

41|65 Ἰη δ Π165 411 50η1 6ἢ [ἔϊθ ἀ᾽ ὯΠ 51 οταπια ποιῦγα ἀ᾿ ἘΠῖΧ 6168, 

ῬαΙΒ4α 1] ΠἾὟ ἃ Τί6 ἢ 601 ἀ156 α᾽ οὰ νίϑηΐ βρέοι]βπιθηΐ ομδοιη 46 ο65 

ΒΙ|0η65. ΗΘΥΠ6 Π6 ΘοΟηπαῖϊ ἀοποὸ Αὐβιοηϊουβ, Πιάγτηθ, Ἠέγοαιθμ, 

ΝΙΟΆΠΟΙ, 4116 505 016 Γαίβοη σόηόγαϊθ, 580} ἰ6 οἂβ 46 ποΐθϑ οὰ 56 

τρουνθηΐῦ δ ἰοιῖθϑ ἰθιγθ5 ἰΘαγ5. ΠΟΠΊ5. ἴ,6 βοο αϑίθ Α οϑὲ ἄοης 

παιαΡ]]Θτηθηΐ, ροῦν ἤδυπο, ἰῈ γέἀδοϊθιν 46 ἰουΐοθβ [65 ποίθϑ, 

πιόιηο 465 ΠοΙθ5 αἰϊόγθηϊθϑ ἃχ βῖσημθ5. Θθα!]θιηθηΐ, ἀδη5 [65 ποῖΐδβ 

αἰόγθηνεβ αὐιχ 5065, [6 50} 0]]1αϑῖθ. Α Θοπηπιθηΐο ρἰι5 ραν Που]ὸ- 

θη θηΐ ἀΠ6. ΟρΙΠΙΟὴ α᾿Ανιϑϊοπίοιβ, οἱ (6. ιάγημθ, ουα ἀ Ἠῤγο- 

ἀτθη, οὰ 46 ΝΙοΆΠΟΥ, ἰΔΠ 615. 4 416 ὰγ5. 1] ρᾶσὶθ σόηόγα!θηηθηΐ 

ΡΟΙ 800 ῬΙΌΡΓΘ Θοπηρίθ. ὙΠ]οΙβοη ἀναϊξ ρουτγίαηῦ ΘΧρΙ 6 ἄνθο 

ὉΠῸ6 ποιό ρανίαιιθ, ἀἀπ8 8565 δηγοίὀσοηιόγιθ5, ἰὰ γα 0 ΓΘ] αν 

αἰχ 4ααῖτα ἀιΐῖθ}5, δἵ ἀὀιθυ πηϊηό ἰὰ ρατὶ ὀχϑοῖθ ἀπ βοο Ἰαϑῖθ 

οοπλπηθ οχέρόοϊ ἡ. 1] ΠὟῪ ἀναὶῦ στθηὴ ἀοπΐ 1] [ἀϊ ῥ᾽ 15 Ποὺ, οἱ ἄνθο 

τοῦθ γαῖδοη, (86 ἀ᾽ἌνΟΙΡ γείνουνέ Αὐὶβιουίοιβ, Ὠιάγπιο, Ἠότο- 

ἄϊεπ, ΝΙοαηον. Νίαιβ Πουπ6 π6 56 Βουν θη δ1 Ρ]5 46 66 4} ἄναῖῦ 

1815 ἰὰ ἀΔη5 [65 διγοί φοηιὸγιος ἀθ ΜΙ]οΙβοπ. 

{Πη Θχθιιρ!6 5. ΠΠ|γὰ ροῦν [116 σοι ρτ πάν 1 686 ἴογὲ [αἱ 

Ρᾶν ἤρυπο ἃ 565 ἰδοἴοιτβ, ΟΠ 416 [015 41}} Οζα 165 5:5: 65 ΟΥΠΠΧΈ68, 

Δ. 1206 δοϊιοίἑι 5. τ. ΠῚ 46 ᾿᾽ὁἀπποη. ἠ6 ὥ, οναοΖ 165 βγοϊόροριέπος ἀθ ὙἸ]οΐβοι, 

ΤΥΠΩΙΟ, ΡΒ. ἸΧΧΕι. Ρ. Χχυπι-ΧΧΧιΥ͂. Διι551 Ποῖτο “ρρεπάϊοε 1. 



ΤΑΥ͂  ΟΡΕΡΤ ὮΝ ΒΕΎΝΕ. ΟΙΧ 

οὐ 4}}} 165. ᾿πϊθυργὸϊο αἰ ἀρνὸβ 588 πιόργιβα Ὁ πἀαιηρηία!ο. Δ ΟΙΟΙ 

ὁ6 4}}}} ὀουιῖ, ἂὰ νθῚ5 1], 144: « »5 4α1ὰ Ζροποάοίιιϑ βουιρδθγαϊ φὴ 

« χύματα. Αἴ, ᾿Π4 010 ΒΟ ΠΟ] Ἰαβ165 Δ, ἨΟΠΊΘΓ 5. Πα] δ ΠῚ) φῇ ΡΓῸ ὡς 

« Ροϑβαϊί, » ϑαιρροβοῃβ 4} ΗὟ αἷΐ, οοπίτα ἰὰ ἰθοοη φῆ, 486 1᾽΄ἀὰ- 

τοῦτό πὰ Τα ΠΙΠηΙ ΓΘ η. ΠΟΘΙ ΟΖ 6 46 ΠΟΙῚ5 ΔΡρΘΙΟΩ5 ἃ. Νοὶβ 

ΟΓΟΙΓΟΙ5. ΑΙ ΓΟ] πηθηΐ απὸ Ζόποάοιθ ναὶ γοῦν φὴ ἀΔΠ5 [65 

ἰοχίθβ ΡΥ 15. 46 ᾿᾿]ἠαείο; 46 φῆ, ἀδη8 ο65 ἴοχίθϑ, ὀΐαιτ τη 

ΒΥ ΠΟΏΎ 6 Ροὐτίαιο (6 ὡς, οὐ 46 ἰὰ ἰθφοη φῇ ροινγαιϊ ὈΙΘη ὀἴ 6 

Ιὰ θοπηθ. ἤθυπο ἅττα Ὀθαϊ ΠΟῖ5. ἐἴγθ, οοιημηθ 1] ἢ Ὗ τηΔηΉ1|6 

Ρὰ5, 46 οἶδϑδί πῇ ἡιογδίγηι ἰθοίϊοηῖδ. (Λα ἢ 8811-} ἢ Μα15. ΠΟΙΙ5 

ΒΆνΟΠ5, ΠΟΙΙ5, οἱ ἤδυπο, 885 δἃ ΠΟ ρτΊ56, ΔΌΓΑΙ 5 ΘΟΠΊΠΠ8 ΠΟᾺΒ : 

159 486 5 5ι5ηι:ῇθ, Δρρ]χαό ἀὰ ἰοχῖο ἀ᾿ Ἠομηὸγο : ραϑδαρὸ οἷ, Ζέ- 

γιοτ(οἵο 5᾽ 65 {γομ"ηρό, οἱ οἷ, ἐἐ α ὀϊό γόξεϊό ραν Αγἰδίαγημο; 35 4 

ἴὰ ργοϊθβίδι θη 501- ἀἰδαηὶ ἀυοα!όθ ρὰγ [6 βομοϊϊαβία Α, θϑί τὴ 

Θχίγαις ἀ6 ᾿᾿ὑπομνημάτιον ἀ᾿ ΑτΙδιοπίοι5. οἵ, ρᾶν οοηπβόχιθηϊ, πῇ 

δχίγαϊδ οἱ τὴ τόβαηγό ἀ6 ἰὰ ργοϊθϑίδτιοη α᾿ ΑΡιδίαγα|αθ οομίσο [Ἰη- 

[ΓΌΒΙΟη. 6 φὴ ἀδη5 ἰὰ ἰᾶῆριια ἀ Ἠομπιὸγο; 839 4}} Υ ἃναϊῖ ὡς, 

οἵ ΠΟῚ φῇ, ἀλη 165 ἰθχίθϑ ὈΥΙΠΉΠΙ 5, ἃτπὶ νοῦ 5 1}, 144; 45 4Ζ}} Υ ἃ 

ἊΠ ράᾶβϑασο, ΧΙΥ͂, 499, οὐ φῇ ἃ [Δ1Γ 48. ΞἸΡΉΙΠΟΙ ΦΟΜΊ716, Π1815 

41} π δὴ ἃ [81 4 ἃ οἄυδα ἀπ γε ὺ5 ᾿πίϑρρο]ό ([6 νϑῖβ 00): 

ὅ 416 Ζέποάἀοϊε ἃ Δ1Π115 φῇ ἀΔη5 16 56η5 416 φου)η6 ΡΟΣ ΘΆΓΑΘΓ 

Οὐ γ6Γ5 Ιπϊογροϊό, οἱ 4} ἃ βαθ διταό ΡᾺΓ ΡῸΡ ΘΆΡΓΙΟΘ, ἀΔη5 16 

νΟΓΒ 1,144, φὴ ἃ ὡς, ἰὰ Θοπ] ποίίοη Ποῖϊνο ἃ ἰὰ ΘΟΠ]ΟποίΙοη ]6ρῚ- 

ἴπη6. Ομ ρϑαϊ ἸΓΟΌΨΟΙ Ο65 ΤΆΙΒΟΠ5 1η58{ΠἸ5αη165. (6 ] 6 5-ἰιη5 

ρτγέξόγθης ἴθ τἐπιοισπαρα 46 Δέποάοϊε ἃ 660] ἀ᾿ ΑΥὐΙβίαγααθ; οἱ φὴ 

χύματα, Οἱ, ΘΟΠΊΠ16 ΟὨ ]᾿ἐοτῦ, φὴ κύματα, 56.016 ὑΓΙΟΠΊΡ ΟΣ δ- 

Ἰουγά πὰ]. ΝαΙθ ὁποογα ὀΐαι!-} ΒΟ (6 βᾶνοιν" 66. 4 6 ρθηϑαϊῖ 

Ατσιβίασααθ; οἱ [6 ημογιϑίγ γι ἰδοίϊογιῖα ἀθ ἩΘΥπΘ ποδί ρᾷ5 1ΠῸ 

ΘΟΙΠΠΡΘηβα ΟΠ 46 66 4116 ΠΟὰΒ ἀἸδθηϊ, 511 φῇ οἷι φή, [65 ϑολοίΐο5 Αὶ 

οογγθοϊθηρθηϊ ᾿ηἰογργέϊό65. 

6 401 ραγαϊίγα ἃ ΘΟῸΡ δὰγ Ἱπουου 0} ]6, οἵ π᾿ δὲ ρουγίαηϊ 76 

ἰὰ βίγιοιθ νόγιτό, ο᾽θϑὶ {416 66 βῖση8 5) 46 Ηθυπο )ειτθ ἀὰ ἰθοίδιι' 

58 5 5 δἴΓ6 Ἰᾶτηδ15 ἀοππό ἰὰ ρϑῖπθ ἀ᾽θη Θχρ 61 [6 5615, ἤθυπο 

Ἰρῆογα ᾿α]-τηδπηθ 4116 ο᾽ δῦ το} ΟἾΓ5, θὲ 585 ΘΧΟΘρίΊΟη. ΔΌΟΙΠΘ, 

᾿δπποπος ἀ ΐππὸ γόϊαϊαϊοη ἀ6 Ζόποαοίθ. ΑἸη51. ἅτ ν 5 1, ὅ, οὰ 



αΧ ἹΝΤΆΟΌΘΤΙΟΝ Α ΤΙ ΊΠΙΑ ΙΕ. 

Ιὰ ἀἰρὶο ροϊπίόο ἐὰὰ τοχῖθ ἐο ὙΠ]ΟΙβοι π᾿ ἃ ρᾶ5 46 ποίο 48] [πὶ οοῖ- 

ΓΟΒΡΟΠ6 ἀδη8 [65 ϑολοίϊος ἃ, Πόγηθ 58. ἤραγο 4 6}16 ᾿πά ψαδῖ 

ΡΘα-ὄῖγο ἀπὸ τόρόι πίοι; οἱ 1] π᾿ ο86 Ροϊηΐ ἈΠ ΠΙΘΡ 41.}}} 5Ὗ ἃ ρΊσδαϊτ 

ἄἀἰπποὸ ἰθοοι ἀο Δόποάοιο ᾽. {πὸ ῬΆΓΘΙΠΠ6 ΘΡΓΘῸΙ ΒΌΡΡΟΒῈ 416 θυ 

ἸΡΏΟΓΑΙ. ἀσ551 [6 γόϊθ ἀ6 1 αϑλόγιβαας ἀἰθχα πάγη ἀἄδη5 Πομιὸνο. 

Π ογοῖν {πὸ τοῦΐ ἰ6ὸ πιοημάθ ΘΟ ρΓ πα [65 ποίδι 95 4{᾿}} 6η]- 

ΡΓΠηΐ6 ἃκχ οαἤοι5. 46 Βϑοῖκ, οἱ 1| δϑὲ Ἰυ]- ππόμηο ἰὸ ΡΓΒΠΊΙΘΙ ἃ γ 

αι ἀθ5 οοῃπίγθ-τ-ϑοη5. Βθοκ ἀνα ΟΕ] 16 58η5 ἀοιΐα ἀθ ἰὰϊ ἰγδη- 

5016 1 Δπδοκίοίμηι ἀ6 Ἄἴθηῖβ6. Νῖαιβ ἤδθυπο ἀυγαϊ ἀἀ το το [65 

βρνοίόφοηιόγιθ5. ἀθ ΜΙ]ΟΙΒοη, οἷν ἀθι Π61 ἃν15 ἃ 580} 811 516- 

Ρεομηκοοϑῦ. 

ΤΌ 6] ἀ᾿ Αὐιβίαγαιαθ ἀναῖῖ [ἰα1586 ἅπ ΒΟ ΘΙ ρῥτέοὶβ, οἵ 1 4η6ο- 

εἰοίμιι ἀθ ΘΠ156 η᾿ ἃ τΊθὴ δὰ ἃ γόνδίον 501 ἰὰ ναίθιν ἀπ βιῖρμο ἀ᾽ἃ- 

ιπότὸβθ. 1.6 ῬΎΠΟΣ ὑθηῖ ἀἸγτὰ ἄἀοπο, 6η οὐντγαῃῖ 1᾿]ἐαάο ἀς 1- 

ΙοΙβοι, οὖ δη γουδηΐ ἃ ἰὰ πηᾶΓρῈ ὯΠῸ ὈΓΡΟΟΠΕ : « γοΙὰ ἢ γ6 15 ποῖέ 

ΡΆΓ ΑΥΓΙΒΙΆΤ]Θ. ΘΟΠΏΙΩ8 βιβρθοῖ αἰ Ἰηἱορροίαιοη. » ἤθυμπθ, 6ἢ 

νογῖα ἀθ 50η ὈΓΊΠΟΙΡΘ, ο᾽6δῖ-ἃ- αἸρα 46 Β0ὴ δΥΓΘῸΓ, Π6 58 ΓΘΟΟΠΠΔΙϊ 

Ροϊηΐ 16 ἀγοιῖῦ 46 ραγ]δγ ἄνθο οοῖΐα ργόοιβιοῃ. 81 1ἃ ποίβ ἀ᾽ αἰμβόιϊόβο 

ΠΔη 6 ἀΔΠ5 [65 δϑολοίϊοο Α, ὁ6. 401 ἃγσῖνθ {ΘΙ ΦαΘ[Ο]5 ; 51. 6116 

ὯΘ6 ΠΟΙΠΠ1Θ ΡΟΙηΐ ΑὙΙΒΓ]116,) 66 40] ἈΥΤΙΥῈ ΘΠδ 416 [0]5 Τα Αὐιβῖο- 

ὨΙΟῚ5. Π6 ἔαις ἀποῦπα ΓΟ ΠΧ! οη ΡΘΥΒΟΠΠ6 16; 51 [6 βομο]αϑίθ Β, 

οι Αρο]]ομ 5, οὐ Εἰπαβίαι ἢ, οὰ 165 ας 65, δοηΐϊ Πηιοῖβ, ΟἿΙ 5115 

ἀἸβοηῖ Β: ΠΡ] θηΐ, ΘΟμΊμη6 65 δϑολοίΐθο Α, ἀθετεῖται, ἤογπο, 48] 

οϑὺ [ἃ ΘΟ ΒΟΙΘΠ06 Πηδπη6, 6 ΤΠ ΔΏΠῈ6 8 Π1815 46 ἄϊγα : ΚΖ. 6.5 ὁογι- 

εἰατγλιό ρα ἰ65 αἸοίογιδ Οὐ ἰζγιι66. ΑἸτι51, ΡΣ ἀπ ὈΙΖΆΓΓΟ ΤΘηγΟΡ- 

βϑιηθηΐ 46 ἰἴὰ παΐπγα 4685 οἤοβθϑ, ο᾽δϑὶ [6 ΒΆΥΟΙΓ γα ρα ῖΓ6 4] δϑὲ 

ἀδη5 16 νγϑϊ, δῦ 4111 ΠΟ] Οἰδιγοιηθηῖ οἱ οογυγθοϊθπηθηῖ; ο᾽θϑϑί ἃ 

Β0Ι6ΠῸ06 γόΠόοῃϊο οἵ ἀρργοίομαιθ Χ8] ΘμληρΘ Ιὰ τόδ! τό θὴ 5011- 

θο]65, οὖ 4] 56 βοῦῖ ἀ᾽ χρυ 5508 γΑΡΊΙΘ5, ΟὈΒΟΌΓΘ6Β οἵ τηόπιο ἀ6- 

ηπέόθ5 46 86η5. 7.675 οοπαίαριγιέ μα} ἰδ5 αγιοίοηιδ ΟΡ ἐδίψιιο5 οϑὶ σιο 

[Ογπλ]6 1] 16 }}101}0}}6 Θἢ 501, οἵ, 51 οἡ ἰὰ τοϑίγοιηΐ ἃ ΑὙΙϑ ΟὨΙΟΙ8, 

ἃ Πιάγηιθ, ἃ Ἠόγοαιθη, ἃ ΝΙΟΆΠΟΙ, ἀπθ (Ὀσθ]6 ἀ6 ἰὰ θ]κ5 1η- 

ΤΙ. Κων. Ποο, ἀποὰ δἀ απο νϑῦδιπὶ « 296, Πἴ5] ἃα ΖΔοποάοίθδαιη ᾿δοιοποπι 5060- 
« ἀοοριἀογαίαν, ᾿πάϊσανα [ουτα ἀθ) νεῖ: Π6-- « ἴαγεοῖ. » 

« πιἰϑεϊοίαπ Διὸς δ᾽ ἐτελείετο βουλή 2. ἌοΟΥοΖ ποῖν “ρρεομπαάϊος 11, ἀἰδδουΐα 
« ᾿ΐϊοχαπι ἸΘΡῚ ἅ}10 Ιοθο, 561}, Θά, Δ (χ), [10Π 511 [65 β'β:η65 ΟΥΠΠΠ65. 



ΤΒΑΥΑΤΙΣ ΒΕ ΘΓ ΕΥ ΒΕ ΗΈΥΝΕ. ΟΧΙ 

ΘΟΠ Θβια θ] 6 οἵ ἐδ ἰὰ ρ]ι5 ρανίαιτθ. ἀδιιναά τό, ΠῚ δὶ ρϑυτηῖβ, ἐλ 5 

ὉΠῸ σογίαϊ 6 μηθϑι 8, 6. ΘΟμΒΙ ἀὐγῸ ΑΥΙΒΙΟΠΙΟΙ5. ΘΟΙΠ ΠΟ ΓΟΒΡΟῺῚ- 

58 0 ]6 (165 αἰΠόϊβοβ.; τηλ]5. ΠΙ υπ6 οὶ ἱπποῦθηὶ 6 ἰομῖο8. [05 

βθηΐθηοο5. ἃ Ἰμ οΡροϊ το. 4] 816 ηΐ [Δ Πη8 15 ὁϊό ρονιόοβ; οἱ "θη 

ἀπγαϊς ΡΡΟαΙρΙθιιβθιθηῦ ὀμηθρνο}} ὁ Πόγοάιθη οἱ ΝΙΟΆΠΟΙ, 51 Οἢ 

ἴϑὰν οὰϊ ἈρΡΡΡῚ5 4115 ἀναϊθηὶ οό 86 65 νοῖβ (6 ᾿] ααίε, οἱ το- 

ἴατε [6 ἀράν]! εἰ ὀραναιίοι [815 ἀΘΟΟΠῚΡΠ1 ΡΣ ΑΓΙΒΙΆΡΩ ΕΒ. 



ἙΟΗΛΡΙΤΙΕΥ’᾿Ι. 

ὈΒΆΝΙΕΙΒ ΤΠΑΥΑΌΧ Ὲ5. ΜΟΘΕΆΈΝΕΚΝ. 

ΤΟΠρ6 5[ ΡΠ ΔΙΊΟΙ 465 ἐϊπ465 Ποιμόγ 4165. --- λπ565 ἀθ σοίία βίαρηδ- 
[0η --- ϑδολμοίτος ἀθ ΒΈΚου, --- 7 ίαα6 ἀ6 ΒοίΠ6. --- Ραγπα Καῖρῃὶ 
οἱ 50η ΠἊΟμδνΘ. --- 1,6 ᾿ἴνγθ ἀθ ἵΚαγ) 1,6 Πγ5 εἱδ΄ “γιδίαγελιὶ σἰμα 
Ηονηογίεῖσ, ---- 1,65 Ομωσίϊογιος δρίοα 46 1 6 ῃγ5. --ὸ Παρα5- ΜΟΠΙΡΕΙ, 
- ϑρι{2Π0Γ. --- 1... ΟὐϊοΠογαΐ. --- 1, οπιὸγο- Πάοὶ. --- ὨΌΡΠΟΡ. --- 
Οὐ] αυπῖο ὨΙπάοι. --- Ἐδϑὶ, τς ΒΕΚΚΟΥ. --- Ῥα]θυ, 

Ομ 58 ΠρΡΌΓΘ, 58Π5 ΠῸ] ἀοαΐθ, 486 1 ἸπηπΠαῖϊνα 46 ΥΥ̓ ΟἹ ἃ ἐϊέ 

[ὀσοπάθ, οἵ 406 ἰὰ ρ}]ο]ορθ Ποπιόμιααθ, ἀρὰ 1795, 5᾽ 6δὲ 

ἀνα ποθ ομάαι6 Ἰοὰ ἀ ἀπ ργοργὸβ οομηῖπιι. 1.6 σταθμὰ Ὀγαϊΐ 48] 

5. δ [αἴ οὖ 4] 56 [τὸ σποοσα δαῖϊουν 465 δγοίόφσοητόπος ἀ6 Υ̓ΟΠ, 

ΔΠΪΟΤΡΊΒ6. οοίϊθ 1]υ510η. [ἃ νέγιτὀ οϑὶ 486 ρὰ5 ὑπ ΡῬΒη]οϊοριθ, ΠῚ 

ἀὰ νιναηΐ 46 οἱ ἢ, ἢ1 Ἰοπρίθιηρ8. ἀργὸβ δὰ πιοτῖ, πΠ 5᾽ ϑδὲ ρογίό 

ΒΓ] Θβθηθηΐ ΡΟῸΡ 8505 ΘΟΠΠΠπαῖθαΡ. Οὐντο ἃὰ Παβαστά ὯΠ6 

7ἐἰαὐἰο φαθ] ΟΠ 486, ΡΆΓΡΠῚΙ 66}165 401 οπὶ ἐϊέ ᾿πηρυιπηέθϑ ἀο 179ὅ 

ἃ 1888, (ἰδ βϑοῃΐ 465 ἱγανᾶῖχ ϑοινθηΐ θϑυ πη 0 ]65, βουνθηΐ 

πότηα [οτί θΟΠ5 ; 06 π᾿ Θϑϑῖ πὶ ἰθ ρϑυ ϑοϊοππθηιθηΐῖ 46 ᾿ ανγα ἀθ 

ΟΠ, ἀὰὰ ΠΊΟΙη5. ἀπ ΡΟ ΘοΠοππθιηθηῦ ποίδ}}]6, ὯΙ βαγίουϊ 500 

δοπόνοιμθηϊ. 1,86 τοχίθ δϑὶ τουῦΐ ὙΥ ΟἹ ου τουΐ ἤδγπο, οἷ ὰπ τηέ- 

Ιαηρα 46 ΝΥ οἱ Γ εἱ ἀθ ἤδθγῃθ. Νοὺβ π6 ρᾷγ] οη8 ρᾷ8 465 γεβργοάπο- 

[Ἰ0η5 46 ΟἸατία εἱ αἰ Εγηθϑίι. 1,65 ποῖοϑβ 10 πῖ65 ἂὰ ἰθχίθ, 511 Ὑ 

ἃ 465 ποῖΐϑθϑ, βδ0ηΐ 6 σέπέόγαϊ 46 51Π1ρ0165 οχίγαι 5 ἠ6 Ηρθυπο, οἱ 

6 Πδΐμγθ, Οἵ ἀιγαπρόβ. πο] 6 ΟἹ5. ἢ Ὑ ἃ ἸοΙπΐ 465 οἰ! 05 

ΘΠΙρυπηϊόθ5 ἂχ βγοίόφοηιόπος 46 ΥοΙ, ἃ 565 ργόΐαθοβ, ἃχ 

θΥΙΡ 5 νυ Πθμ 65 ΓΘΟΆΘ1}}165 ΡΣ []ΒΓΘ ΣΙ, ἃχ ΠΥΤῸΒ. 465 Ρ]ὰ5 τό- 

ΟΘὨ 5 ἸοχΘορτΆΡ 68. Ουδπά ἰΘ οοϊηπηθηϊαΐθιν Ππαϑᾶγάθ, οα 6401 

ὨἾ6δὲ ρᾷ5 ΓΆΤΘ, ΠΠ6 ΟΡΙΠΙΟΠ ῬΟΙΒΟΠΏΘΙ6, 50Υ6 2 δὰν 41᾽}} 5᾽6ϑὲ 

ἃ δίθηι, ἀνᾶηῦ ἀ6 ΟΠ] ΘοίυΓο οἱ αἰ Ἰπνθηΐθι,, α᾽Ἀ|16} νΟΙΓ, 885 

65 ϑοωμοίϊος εἰ Κ᾽ δγιῖδθ, 81 οθ 411} οοπ)θοῦα ναι ἢ ὀΐαιϊ ρὰ5. 6 Γ- 

ἴδ], 51 66 41} ᾿ηνϑηϊαιῖ ἀγα Βοβοιη ἀ᾽ ὀΐγ ᾿ηνϑηϊέ. 



". 

ΠΕΚΛΝΙΕΆΒ ΤΒΑΥΑᾺῸΝΧ ΡῈ ΜΟΌΚΕΆΝΕΒ. ΟΧΤΙῚ 

Πα γαμεῖν αἰθααηείρίμθ, γοὰν ραν] ον ὁομλπῖο ἽΚανὶ Το ἢν, 

ἃ δὰ ἴοτε : οὐ 1᾽ἃ οοιηρ[ὀϊοιηθηὶ [αἰδδόθ θὰ. ΤΌΡΟΒ. Γ᾿ Ἰη-[Ὁ]}10 

ἀς Π]οΐβοι ἃ ὀϊτό οουημηθ 5.1] ἢ ἔϊαι᾽ ρᾶ5. Αβδὶ π᾿ θϑί-οθ ροϊηΐ 

58 5 ἼΠῸ 5ουῖθ α Διηθυ τ π16, 486 1 ὀμαϊηθηΐ ργΟ Θββθαν 46 Κὶοθηῖρ8- 

θϑῦρ' 58 ραν ἀθ 1᾿ἀνθαρ]οπηθηΐ 465 ΡΒ] ο]οριιθ5, οἵ αι} ἰθὰν γθ- 

Ργοομα ἀθ ἢ ἌνΟΙ τίθη ἔαϊζ, οἱ ΡΓΘΒΩ 6 ΤΊΘΠ.,) 6 πηδιὸρο Πο- 

πηόυιαθ, ἀθραὶδ 11 ας ἀς ΝΥ ΟἹ οἱ 165 Ῥηοϊἐφοηιόηοε.. 

ΤΙ δϑὲ πιδηϊἝθβῖθ 416 1ἃ νοὶθ βαϊν16 Ὧ6 Ροῦναιῦ ἈΡΟυν ἀ᾽οτα!]- 

ΠΑ Τα ἃ 465 τόβα ! α8 ΤηΘβα 1 η5, οἷ 4} 6116 ἃ ου 5510 Βουνοθηΐ 

ἃ 465 γόβυϊίαϊβ οὐ ἀθϑαγάθθ οἷὐ τι ἀϊουΐθ5. Υ ἃ-ἴ-1} δὰ τηοηά6 

Ρἰὰ5 Ἰαπηθητα Ὀ]6 τηϊδὸγο 488 46 5161 ἃ ΘμΘΡΌΠ Θ᾽ 66 4 ᾽ ἢ ἃ 5008 [ἃ 

πηδῖη ὃ βυγίουξ 46 πθ ἴθ ροϊηΐ ἰγοῦνογ ἢ βυσῖοαϊ 46. 8586 ΠρΡΌΓΘΡ 

416 ὁ6 {Ζι Ὅη αἰξ οϑὺ ποῦνθαι, {πὰ πα ο8. ποῦνθαι θϑῦ ΘΟηϑισηό 

ΡΆΓΡ ὅστις ἀδρα!5 νἱησὲ 5ι00165ῦ Ασμθνϑν ἰὰ σοϑυταϊοι 46 ἰὰ ἀϊον- 

1Πο56 ἀ᾿Αὐιβίαγαθ, οἷ ἀπι τποὶη5 ῬΟΌΒ56: οοἴζθ τϑϑι {110} 1551 

ἀγαπί-Ζαὸ [6 ρεγπηθιϊθηϊ [65 ΓΘηΒΟΙΡ ΘΠΊθ 5. Δα ΠΏ Π6 165: ΓΟΒ11- 

ἴπθῚ ἰ6 Θοιημηθηΐαισο αἀ Ατϊβίαγχαθ, οὐ σομοίίγα ἃ ἰθὰν ρ]δη ΟἸατκο, 

Εγποϑιι, ἤρυπο, Οἱ ᾿υ]-τηδπηθ, ο᾽οδοτ-ἃ- αἰτα 165 σόάαϊτγα ἃ [ὰ 

[οποίίοι 46 βιρρ!ἐμηθηΐβ, 46 οομπηρ!τηθηῖβ, 46 ἀνθ ορρθπιθηΐβ: 

γο ]ὰ οα 4} γ ἀναϊῖ ἃ [α1γ6, οἵ γνοιἹ]Ἱὰ οδ 416 Ῥθύβομηθ ἈΡΒοΪαπηθηΐ 

π᾽αγαῖί ἰαϊς. Οπ οομιρτοπα ἄομο οἱ 1 ὀϊοπποιηθηῦ ἀθ 1 Θἢγβ, οἱ 

Πηδπη8 58 οο]ὸγα οἵ 50η ᾿πα]σηδίιοη. 

ΓΘΠΉΓΒ Ω6 86 ἀδῃγδηάθ ροϊῃΐ οομπηηθηΐ οὗ ρΡΟῦΡΩΟΟΙ [65 ρἢΠ]οΪο- 

Θ.165 858 Βοηΐ οοΟμρία, ἰγθηΐθ οἷἱ {αι πΐθ ἃηπόθβ ἀυταηΐ, ἃ ἱτὰ- 

ΔῈ 4815 16 νἱάθ, αἵ ἃ ἸρΏΟΤΟΙ 46 16 ὙΓΔΙ σΟΠΙηΘηΐαΓ6 46 

᾿Πααδ π᾿ εϑὶ ροϊηΐ ἃ [αν 6, 4α}} δϑὲ [αἰξ, 41} ΗὟΥ ἃ χυὰ 16 4έ- 

δᾶροι. 1] πᾶυδιῦ ργΟΡΑ]Θη θηΐ Άπη815 ἀοππό ἀπ 6. Αἰ ΓΘ ΠΟ ρᾶΓ- 

ὈΟΟ]ΙὸΓ 6 ἀπ ϑυβίοπηθ οὐ Π4π6 46 Ἦδυπθ, ἢ βατνίουϊ ἃ ἰὰ ργοά!- 

ΘΊΘ.58 ΕΥΓΘῸΙ 6] οϑὺ ἰὰ βᾶβ6 46 οβ βυϑίδηγχθ. ϑΔη8 οδἷα 1] οὐϊ 

γα]θίἐ 500 Ηθυπο ἰὰ γθϑροηβα 6 46 1 ανογιθιηθηΐ 465 ὀϊα 465 πο- 

1. δ7ὲ Αριδίαγομλ σἐμα τὶς Ποριον οἷς, « πονϑίι", 16 σθοίθ ἀϊοὶ ποθὴ ρμοίοϑί, πἰδὶ νοὶ] 

Ργὀίαοθ ἀθ ’Ιὰ ργοηηὸγο ὁἀ "πο ; « Οὐἰθῖι5 « σον) 6 νοὶ σιάτοαΐθ. » 16 ἀθυπίον τηοΐξ ἐἶο 

« 6 5ἔπ 115 οἱ οα115 δνεπουῖξ τῇ φιδάναρίητα 

«Ὁ ΡΟΙΓ ἅππο8, οαπ| ὙΥ οἰἤα5. ΑἸοχαπάνιη 
« βγαμηπηαίος [ππάαπιοηΐα 50} 51 Ὑχ|55δΐ, 
« πεῖπὸ 84 ΑὙἸϑίαγοἢτπὶ μΟΥ ΠΟδοθπάπτη {γὰ- 

1 Πν5. οϑῦ {π6 ὙΥΟΙ ἃ ρυθϑήιθ ἔράνα! 6 θὰ 

ναΐὶπ : μέ Μηδένα ἦο αἰιοίον ἐαφονασδα ἐθ)ι-- 

δϑηαίτι5 σἱέ, Ἐπ᾿ οἴοι, ρϑυϑοηπθ πἀναϊῖ οὐπ-. 

πηπό Τ᾿ τιν 6 ἄτι σναπα ρΠοΐοριιο, 

“Ξ-Ξ 



οχῖν ΙΝΤΆΟΌΟΘΤΙΟΝ 1 111Ὰ 8. 

πηὀνΊ 4165. 1)ὸ5. 46 165 δολοίϊος εἷὁ 7 δηεῖδϑ ὰθ βϑοηΐ 4α ηθ οοπη- 

ΡΠατοὴ. ἀθ ποίθ5. ἈΠΟΠΥΠΊ65, 486] ᾿οϑοίη αὐὙ ΟΠ ΘΤΌΠΟΥ ΑὙ βῖδυ- 

46} οαῦϊ ἰδ τηοπάθ ἃ οὕ, 50} ἰὰ [οἱ ἀθ ἤργυμθ, 4} ἢ Ὗ ἁγαϊ 

οΠι6 2 ὙΠ]οΐβοη, δὴ αιῦ ἀ᾿ ὀογιγαῖη5, {απ ΒΟ ]Ιαϑῖθ Α, πῃ 8680- 

᾿ϊαδῖ Β΄, ἢ 50] ο]]αδῖ8 Τ,; 465 ἸΠΟΟΠΠι15 58η85 Ἰἀό65 ργΌρι 5, 58 Π5 

ἴα ]θηῦ ῬΘΙΒΟΠΠ6Ϊ, 588 ΤΘΟΟΠ Δ πἀαῖοη ἀ᾽ἀποιηθ βοσῖθ. Ομ 

γογαῖῦ ὈΙΘη 4168 16 Β0Πο]] δῖ ἃ π᾿ ὀϊαιὉ. ροῖπὲ ἀπ 1άϊοῖ ; οἢ ἂρ - 

Ργοῦναῖ ἤθγῃθ 46 16 οἴἴθ ἀθ ρῥγόϊέγεποθ ἀὰχ ἀθὶχ δῖ 65, 48] 

ἀϊβθηΐ βϑουνθηΐ 465 50 {1565 ; Π1815 1] οἰϊί [}}π ἀὰχ ᾿δοΐθαγβ ἀθ Ηθυῃθ 

ΠῸ πηβαπμοθ {1}15 π᾿ αναϊθπὶ ρᾶ8, ΡΟ 415 ὀργουναβδθηῖ 

ΤαΘ] 6 ΒΓ Ρα]6 δὰ 5ι16ὺ 465 τηόγι[68 ἀ6 δα βοο]]!αϑί6 Α, οἵ ρον 

4115 56 ἀθιηδπάαβϑθηΐ 401 οδὲ ᾿ποοηπι Ροῦναῖ Ὀίθη ἐΐρθ. Ῥ]ὰ5 

[6 οοπιπηθηΐαισα 46 δυπθ ἐϊαιξ δϑιϊπλα 0] 6 δὲ θϑίϊηχό, το] 8 Οἢ 

ἀοαῖΐαϊν 4ὰ6 Α [ἀΐ γέβ]θιηθηΐ ο6 486 16 οσογαῖῖ ἤδυμα. 81 16 ἴντα 

ἀς ἤφυμο γαῖ ἐϊέ τηασγαῖβ, οἢ 56 1 4116 οἴθῷ ὙΠ]οϊβοη, ομογ- 

ΟΠ ΘΙ 465 ᾿πλἸὸ 65: ΟἹ ἀπγαῖῦ ὈΙ6Π να ἀφοοινογί 401 οθβῦ ρσόργο- 

πιρηΐ ΑΔ, οἵ οῇ ἃυγαϊ [αις τόγῖνσα ΝΙοάπον, Ἠόγοαιθῃ, Πιάγπιο, 

Αὐιβίομπιουβ, Αὐιβίασαιθ. [6 ἴντα ἔϊαις θοη, οἱ ἰγὸβτ-θοπ. [6 

ΒΟ ΠΟ Ἰαϑῖθ ἃ τα ἔπί ροϊπί βυβροοϊό, οἱ 586 τηδιηἴπηΐ 485 88 ΘΊΟΙΓΘ 

ἀϑαγρός. οιὰ οΘοπηηθηῦ οἵ ροῦγααΟΙ απ ἀ᾽ ἀμ πό685 856 βοηΐ ρᾶ5- 

βδόθϑ ἀυδηΐ σα δποαῃ ΡΒ] οΙοραθ, (δρ}5 ΥΥ ΟἹ, 88 τοηχῖί ἃ ὀϊα ἀ1ον 

Π]οΐβομ, οὐ ἃ ΠΡΟΙ ρᾶΤῈ ἀθ ο6 4868 ΥΥ̓ οἰ ἀρροίαιν ποῖγα ἤαϑογο. 

Ἐπ η 6 1 ῬΘΚΚΚΘΙ ἃ τόση! Θἢ ἸΠ 5611] ΘΟΥΡΒ ἰουΐαϑ 165 50}|01168 

46 1᾿7ἰἰαάο, οὰ σομπμ685 οὐ ᾿πόα!ῖ65΄, 88. οο] δοίίοη οϑὶ "δδὰ- 

ὉΟῸΡ Ρία5 οοπιρ]ὸΐα 46 606}16 48 Π]οΙβοι. 1,8 ΒοΠο]αϑίθ Γ Ὑ θϑὶ 

τοὰϊ ΘΠΠ6Γ; 16 ΒΟ] Ἰαϑῖα Ὗ, ἀθ πηέπιθ. 1,6 ρβουάο- Πιάγιηθ, ἀοπὶ 

ὙΠΠοΙβοη. π᾿ αγαῖ ροϊηΐ οι ἃ 5 ΘΟ ρΘΙ, δϑὺ τορυοά αἱῖ ἀ᾽ αρτὸβ 165 

ἰϑχίθβ [68 Ῥ᾽α5 ἀπ θη, ο᾽ δϑι-ἂ- 116 165 Ρ]5 Ἰῃητόοτα] θπηθηϊ ἰγ ῃ5- 

οὐἶτ5. Τ᾿ Δρρονάϊοθ ἀθ Βθκκοὺ οομθηΐϊ τηόπιθ ἀπ6 46 668 ρᾶτᾶ- 

ΡὮγα565 ἀ6 1᾿7]ἑααίδ δι ῬΓΟ58 ῬΤΘΟσα6, ΘΟΙΏΠ16 165 ΒΥ ΖΘΏΓΏ8 ΠΟΙ 

6η οἠΐ ἰαἰϑϑό ἢ ἃ5562 θῸΠπ ΠΟΙΉΡΓΘ, Ἄϊθη (6 Ρ]κ15 τηόγοΙτ 6, ἃὰ 

“ροῖπι ἀδ νι ἀ8 ἰὰ ῥμ]]οἱορῖθ δῃ σόπόταϊ, χὰ ἴοὰΐ ο6 ἰΆ θα 46 

οοιμριαίίομ, 46 τόνιβιοη, 46 δου γθοίο, 46 ΘΟΙΠΠΡΆΓΆΙ501, ΔΆ ΖΕΘΪ 

4. ΦΟΗΟΙΙΛ τιν Πομεμὶ ΠΙΊΔΌΕΜ δὰ γῈ6- 1837, τὶ νο]πθ ἱπ-ταρέο οἱ ἄθιχ ρὰγ- 

δομσίοπο Πριριαπιιοῖίς βεκκογὶ. Ῥουῖ τα, 1 838- ἐ165; 890. μᾶρδδ ὃ ἄθεχ φοϊυπ 65, 



ΒΕΚΝΙΕΒ5 ΤΆΛΥΑΌΧ ὈῈ5 ΜΟΌΕΆΝΕΝ. Οχν 

5 6ϑὲ ᾿ἰντὸ ΒΈκκον: 165 7 αὖος βασίοαϊ βοηΐ ἸΠ ἸΠἸΠἼΘΠΒ6 ΒΘΡΎΪΟΘ 

γοπάϊι αὐχ τϑοπθγοῖθ5. 46 1 γα τ!οη. ΝαΙ5. ο6 π᾿ οδὲ ροϊῃΐ ἀἢ ρὰ- 

ταἄοχο ἀδ ἀἶντο 4ὰ6 ἰὰ ρα ]ϊοατοι (6 Β ΚΙκον ἃ παὶ ρῥαϊὸιϊ 4υ᾽ αἰ4ό 

ΔῸΧ Ριορτὸβ ἀε ἰὰ ρ!]ο]ορὶθ πομπιόγιαθ. ΒΚ ίκον π᾿ ἃ τίη αἱ ΡΟῸΓ 

[65 δελοίϊος Α; ἂὰ οοπίγαϊνο, Π πὸ ἀἰδιϊησιιθ ρὰ5 ρ]ὰ5 4π6 Ἅ1- 

ἰοἰδομ ἰθ5 ποῖθϑ ὕθβρθοῖίγοϑ ἦθ ὁμαοαη 65. ΑἸθχαπαγρίηβ θη} ]ο- 

4όδ 5005 1 ὀπφαθιῖθ, οἵ 11 ἃ βαρρυιπιό οομηρ! ὀϊθπχθηὶ [65 510 1}68 

ἀ᾽ Αὐἰβιοῃϊουβ. θὰχ 41 μ6 ΘΟ Ιββθηΐ ἃ 416 ρὰγ Βεῖκον π᾿οηΐ 

Ἰαπιαῖβ Ρὰι ἄγον ποιτοπηθηΐ ᾿1Δἀό6 σὰ Α τοργέβθηϊθ 465 ΠΟΙ Π165 

ΟΟΠΠΙ5, οἴ 465 ΠΟΠΊΠη65 ἀπ ΡΪι15 μδιΐ πηόνιῖ6, οἵ, ρᾶν ΑὙΙ βίῃ ου 5, 

Ατιβίδγαθ ᾿]-πλόπιθ. Ὁ σδηα δυπαο ἀἰβαϊῦ, »- ὅτι, οαὰ »» ὅτι, [᾽65- 

ΓΙ ἐϊαιῦ ἐνθι]]έ : οἢ βϑοηρθαῖϊῖ παιατγ! ] ϑιηθηΐ ἀπχ ΑἸοχαπάριη5. Ἐπ 

ἀέρι ἀὰ νδίο))65 στ'απιηιαξὶοὶ, ἀντι ΘΟ πὶ ΡΓΌΡΓΘ, οἰ αὶ ἀ᾿ ΑὙΙβίαγαο, 

ΒΌΓΟΙσβαις ἃ ἰὰ ρεηβέθ. ἴ7π6 ποῖθ 411 ΘΟπιπθ πο 6 Ρᾶ ὅτι Π6. ῬΟ56 

ποιὰ ΡΓΟΡ]ὸπλθ, π᾿ ΔΙρι]Οππηθ ροϊπὶ ἰὰ ουγιοβιίό, ΕΠ]|6 1α1556 

ΘΡΟἶτ6 416 66 4ὰ Ὅπ Εἰ δϑὶ 1πῸ οἤο56 ἈΠΟΉΎ 6, ἰ6 ἀγα ἀἰπη 1π- 

ἀϊνιάτι “αθϊοοπααθ. ΑἸη51 ο᾽δδῦ ρᾶγ ὙΠ]οΙβοι 5θὰ] σα θη ρϑαϊΐ 

ὙΓΑΙ θη ΘΟΠΠδΊΡ Α,, οἱ ἰὰ ἰθοΐασθ ἀθ Βθκκον πθ ἀἸβρθηδα μ0]]6- 

πηθηΐϊ ἀ6 ἰα ἰδθοῖαγα ἀθ ὙΠ]οΙβοη. 

Οἱ σομηργοπά ἰνὸ5- θη 46 ἈΘΙπηον, 1 ρτΙπγθι οἱ 1᾿ ἔα! 6 

ἀρ ΒοκΚκον, μ᾿ αἰΐ ρὰ5 νουϊὰ ἔαιγα ἰὰ ἀόρϑηβθα πόορεβϑαισ ροὰν ἰὰ 

ΤρΡΓοἀποοῃ (65 5]01165 ΟΥΙΠΠ] 165; Π1815 ΒΘΚΚΘΡ ἃυχγαιϊδ ἀὰ, ὁ6 

5601} 16, ἀοηποῖ ρατγΐουξ ᾿᾿ἐχαϊνα!θηΐ 465 5101 65, οἵ ἔουισα ἴοα- 

͵ουγ5, ἀδνδηῖ ὅτι : ἣ διπλῆ, ἣ διπλὴ περιεστιγμένη, τὸ ἀντίσιγμα, ὃ 

ἀστερίσχος, οἴο. ΟΠ ἰὰϊ ἃ αι πὶ ΟΥΙΠ16, ΔΙΠ51 4α᾽ ἃ ὙΠ]οΙβοη, α᾽ἃ- 

ΥΟΙΓ Πη15 46] Ζα 6015 665 τηθηίοηβ ἰὰ οὐ 16 5ῖσπθ, ἀδπ5 16 τηᾶ- 

πυβοτι 46 Ἴ 6 η156, ἐΐϊαιϊξ 568] οἱ δ8η5 ἰγαδποῦ θη γογθα]θ ἀποαπθ. 

Νοὺδβ ἰδ Γ ΠΟΙ ΘΓ Οἢ5 ἀ᾽ ἌγΟΙν Ἰυϑι1πό, ἀἰἀπ θοαὶ ἃ 1᾿Δαῖτο ἀθ Α, 16 

στοῦ ἀἸηβα 16 ἃὰχ δοι5-Θπΐθη 08. 

Νουβ ἔδιβοηϑ Ῥοπ τηᾶτομό διι551 465 ὙἹΟ]Θηΐ65 οι ΒΔ [ΟΠ5 ρΟΓ- 

1665 ρὰν Οϑβϑᾶπῃ οἱ ῬΙ αυροῦβ ΘΟηίΓ6 [65 Δ αΪ 65 Προ ὁβ 416 ΒΘΚΚΘΡ 

8. 6δῖ ῬΘΥΠΊ1565 ἅγθο 165 ϑολοίΐθα ἃ. Βδίκκοῦ π᾿ ὰ ροϊηῖ ]ὰ ργόϊθημοῃ 

ἄς ἀοηποι ᾿᾽οχαοίθ ππᾶσο ἀκα ἰοχίθ {α θη [1 ἀλη5. [16 τηδη βου 

ἀθ γεηῖβ6. Π ἀϊ 4}} ἃ ἴόθμαι θη 1810, ἃ Ραγ5, [6 πιδπυδβουὶ (6 

γί ϑηῖ56 θμΐν 6 565 Ἰπαΐμδ; 11 πθ ἀϊπὶ ροῖϊηῦ 41} ᾿᾽αἴὸ ΘΟ] ατσηπό ροὰν 



ΟΧΥῚ ΥΓΒΟΣΠΙΟΤΙΟΝ ΑΓΊΉΣΙΑ ΤΕ 

ΟῚ ΠΊΡΓΊ ΠΟ ΑἹ] οΐβδοη θὰ 182. 5.1] ᾿ἰανα!ε οοἸ του πὸ, 11 ἀπιναὶϊι 

ἄτι διροιι οὶ, σομηηλὸ 1| [1 Ῥοῖ 16 πη ηπβοῦ 46 Ρίουγο ὙΊοίογιιβ. 

ΤΠ ἃ ἄοπο οογεῖρέ ἃ 565 Τἰβάιι65 οἵ ρόγι]5. [ἃ φαθβίίοη, ἅνθο ]{], 

ὨἾ 65 ῬΡὰ5. 46 βᾶνοι" 51} ἀόπηο ριι5 Θχαοίθιηθηΐ 4ι6 ὙΠ]οΐβοι [ὰ 

ἰθιῖγο 65 βοῖ}Ὸ] 165, πιὰ 15 51] ἀοηπ6 165 856} 0165 πηοὶη5 ἀὀβραγόθα 

οἵ Ρ΄τι5. 116}}Π10 1065. θοη. ὈΠΙ4 6 ἴον, οἶδϑί 46 5᾽ ὀΐγβ 56 ὙὙ1 46 

ΓΟΧΡΡΘ55Ι0η γελλὲ οορία {μἰ|. 1] 56. 56 γα ἐραγσπό θΊθη 465 ἀέϑα- 

δΡνόμπηθηΐβ, 51] ἀναῖῦ Πρ] πηθηῦ α1|, ΘΟΠ 6 ΡΟᾺΓ [6 τη Πα βου Β, 

ἑγιδροαὶ. Οὐ ἃ ἀὰ ΟΥΟΙΡΘ ἃ ἀπη6 ΘΟ] το τόθ] 16. 

Π ν ἃ ἀπὸ ργδανθ Ὀίθη ραυδηιθ οἱ 46 1᾿Ἀββϑουτοη ἀ6 Κ81] [6115 

5 ἴὰ [ἀι1558 ἀϊτθοίοπ 465 ἰταναὰχ ποι όγ  {1πι65, οἱ ἀθ ἰὰ ΓΘβροῃ- 

58 16 ἀ6 σγηθ, βίποη 46 Βδκίκοι, ἀΔη5 1᾿ἈΡθυγα θη 465 ρ[110- 

Ιοσθ5. ΟἾδϑὲ 7 αάο ἂς Βοιμο". Ῥοαν 16 ἰθχῖθ, Βοῖμα σθοῦὶα θη 

ἀεςὰ ἀς ὙΥ̓ΟΙΓ οἱ πηόμηθ ἀθ ἤθυπμθ; πλαὶβ 1ἱ ργοπα ἀἄδηϑ ὙΥ οἱ οἱ 

ἄδη5 ἤρυπο τουΐ οα 4] [ἃ] οοηνιθιΐ, 580 ἃ ΡΓΟΡΟΒΘΙ 565 ΘΟΥΓΘο- 

ΤΙΟΠΒ5 ΡΓΌΡΓ65, ρᾶτίουϊ οὰ 1] π᾿ 6ϑί βαιβϑίαιϊ πὶ ἀθ ἰὰ νυ]ραΐθ, 1 46 

δνυμῃθ, ὨΙ ἀ6 ὙΥ̓ οἰ, πὶ 46 41 {86 66 501. }} τηγα86 ἀἸη ἀϑι Ἰ54 6 

ΟΠδοῖιη 465 γθ 5 οὰ 1] Υ ἃ ΖιθΊ4α8 οἤο86 ἃ ἀόβισογ ; Τη815 065 νΘ ΓΒ 

50ηἴ ΠΗΡΤΙΠ165. 165 4165, οἱ 1᾿ὀἀ!θατν Ἰπ ροά αἰἱ τὰγοπιθηΐ “8 η5 [6 

ἰοχίθ 565 ΘΟυΓΘΟΟ ἢ 5 ΡΘΙΒΟΠΠ6|165. 51 ᾿ῸΠ Ῥτοπα ἰὰ ρεῖπα α᾽θχα- 

Π] 161 ΠΟΘΙ 4165-ἰλη65 65. ΘΟΡΓΘΟΊΟΠΒ5. ῬΓΟροβόθβ ρᾶγ Βοῖπο, οἡ 

ΝΟΙΤᾺ 641᾿}} {τ ἴουϊ 46 58 τέΐθ, οὰ ἃ ρϑὰ ρῥγὸδβ,. δῖ 41} πὸ 86 

ΡΓδοσοουρο ρᾶ5 Ρ᾽α5 46 οα σα ̓ ᾶ μὰ ἀ1γῈ Αὐιβίαγααθ, 416 51 Αὐιβίαγ- 

46 παναιῦ 8 1815 Οχίβίς, ΠῚ Ἰσπογο πιόπηθ ἀΒΟ] πτηθηΐ 66 4α᾽ ἃ αἰ 

Αὐιβίαγ]αθ, ἃ τη οἱ η5 4 ΑΤΙΒί ΓΘ Π6 5011 οΤέ ρᾶγ ψαθί αι η 465 

ποθ η65 4}} Θομρ116. Θαδηὰ 1] ἀὀίδηα [ἰὰ νυ !]οαΐῖθ οοπίνα ΥΥ̓ οἱ ῇ 

οι ἀ᾽ ααΐτ65, 1] ἃ δοινϑηΐ αἴΐαϊῖγα αὺχ ἰθοοηβ ἀ᾿ Ατιβίαγααθ, οἱ 1] 165 

[γα]6, ὁπ ρόπόγα!, ἀνθὸ ἢ βαρτόπιθ ἀὐάαϊῃ. Π] νὰ }πιβαα᾽ ἃ ἀοπηον 

ἃ ΑΥγιβίασαθ 465 Ιθφοηβ 46. φυδημ πη 1} 6 σΊθοσαθ, 46 γϑυβιβοδί οι 

1, Οϑάμπη, “πμδοάοξιν Ἠοριαπιιηι, δ 1: Νοῖι9 ἀπ ΠΟῊ5 τα γόβιμπιὀό Ὧ6 ἰὰ ἀϊαξυι)6 ἐθ 

α΄ νενν ΠΠ ΠΟ ΨΘΙῸ ᾿γοΠίσπατι οδῖ, ΒΕΚκο τ. Ῥ]ανροῦβ. 

(( τὰπι, 1π 56Π0}1|5 Θά 6π615,... δὰ βοσουρῦϊα 

« ΠΒΙΠῚ 6556.... δ, πἴδὲ ἴμ56 πιο θέ (οἴτὰ- 

« τὸν 46 ῬΙαν ρ0 05) ἀμ τις ἐξυνὶ σολοίία α 

« 56 δεϊ, αἰζιην αὐΐς οὐιίος οιιηὲ αὐ ιἰϑ56 

« αἰοοῦθο. » ΝΟγΟΖ ποῖα “Ἱρμεμαϊίοο ΠῚ, 

ἃ ἴὰ διτο ἀπ μαννα Ρ 6. 7 ας σδίϑπαία, 

5. ΗΌΜΕΒΙῚ ΟΛΆΜΙΝΔ, ἤεοορπονῖέ οἱ 61- 

Ρἰϊομὶε Τνίάονίοιις Ποηρίοις βοΐ. Πἰϊαάς 

νοίπποη, ρΡίρεηι, 1}. 1-Χ1Π|, 1882, 0]. 

ΠΠ, ΠῚ, 1888. 1 έαϊοπ οομρδῖο 4᾽ἢο- 

πηὸνο ἃ 5ῖχ νοϊαπηθ65 ἴπ|- 85, ΕἸ] ἃ τό ρα] 166 

ἃ Πιοῖρλρ. 



ΠΕΝΝΙΒΕΒ ΤΑΆΑΥΑΙΣΧ ὈῈ5 ΜΟΡΕΆΝΕΞΒ. ΟΧΥΙΙ 

Ινοπιόν 46, (6 ρα! ὀορνάρθῖο Ἰοπίθημο. ΕΠ τὰ ἀποσπθ ἀρ μῚ ἀ6 

Ιὰ παΐασϑ ργέοίβϑ ἄτι ἔγᾶνδ}]} [11 ρὰν ΑὙΙΒιγ16 50 [6 τοχῖθ 4 Πο- 

τηὸνο, Ὡἱ ἀθ5 υόβυ!ταιϊθ ἀ6 δ ἴγάναῖ]}, ἨῚ 46 1 Ἰπιρογίαποθ οοηβιάό- 

γΆ]6 ἀθ οδ 4υἱ τεβϑῖθ ἀ Αὐὶβίαγαιο ἀλη5 [65 δολοήϊοο εἰ ἢ ηΐδο. 

6 ςοπηπιθπίαϊνα ἀθ Βοῖμα 86 ΘΟ ρΟβθ, βου [65 ἸΓΟῚ5. ΠΌΔΙ 

ἃ ΠΙΟΙΠ5,) 46. οἰ! ]Οη5. ἸΘχ τὰ] 6 θηΐ ΘΠ ρΡ Γι 65 ἃ ῸΧ ΘΟΤΉΠΉΘῊ - 

ἰαἰθαν 5. τη ΡΠ65, δυσίους ἃ ἤουπο, Οἰδϑὲ ρᾷσ ἤουπθ, ΡΓΘ5686 

του οινβ, 486 Βοῖο δ] ρα 165. δολοίϊθο. 11 ἃ ταόμηθ ἰγαηβουιῦ 

46] φιιοίοιβ, 4 ἀρτὸθ ἤδγμθ, 4685. ποῖθϑ ἀὐϑηΐ θῃ τὀϊθ τ 515 ὴ68 

ΟΡ Ζα6, δὲ του) οι Γ8 5015 ἰὰ ταθυῖιο 46 ἤσγῃθ : σολοίἑασίο5 ἡ. 

ΟἾεβὲ ἀϊνε Ζ}} π᾿ ἃ ροὺγ Βοίῃβ, ἀδη5 165 δολοίΐθο .,, πὶ Ατὶ- 

51 Γ΄. 6, πὶ ΑὙιβίομίοιβ, πὶ Πιάγηιθ, πὶ στίθη 46 θα. αα Ὗ ἄνα 

πιοηϊτό Ἰα 415 ὙΠ]οῖβοι. ΒοῖΠ6. 6 Ῥοῦναῖῦ ΠλΙΘχ ΘΟ 6556: {0} 

5΄6δὲ τἰοϊδ]θαθηῖῦ αρϑίθπα ἐδ θυ! }δἴ θυ [αἰ- τόμ 165 ϑολοίϊος εἶθ 

ἢ δηῖδ6..1ἃ ῬΆΓΙ6. ἀπ ΘοΟΥημΘμἴαιγθ 48] οδὲ ΡγοΟρΙ ἃ Βοῖ]6 ἃ 

Βουυθηΐ πη6 τόθ] ]6 να]θαγ ΡΠ] οἰ ορίααθ; ρ]ὰ5. ἀππὸ Ποτέ γ 

δϑὲ Πϑυγθυβθιηθηξ τόβοϊαθ. Νίαιθ 1] Ὑ ἃ, δ. ΤΘΥΆΠΟΙΘ., ΠΊΔΙΠΐ68 

ἀπο 65. 46 Βοῖμ 6 π᾿ ἃ πιδπη6 ρᾶ5 βΒοιπροοπηέθδ, ἀγαηΐ ἀ᾽ ἀν 06 

ἀοπηό 500. Ἀββθη θη ΐ ἃῸΧ π᾿ οΡργόϊα 05 Θυσοπέθϑ 46 Βα} Π68, 

οἵ ἀ6 Εἰασκο, οἱ ἀ Ἔγποϑι, οὰ ἀθ ἤδυμθ, οὰ 468 ἰ6] δαΐγθ πιο- 

ἄδγηθ. Ομθἰ ψα θίοιβ ἃι551 1} ομθυοθα Ἰὰ οὐ ἰουΐ ἐϊαϊῦ ἐσουινό, οἴ η6 

ἴον 6 πιόπι6 Ρὰ5 66. 41} ἐϊαιὶ ἱπαθ] 6 ἀ46 ομθυοθθν, ο6 4υ᾽Α- 

ΓΙΒ[Γ 16 ναι ἐμοποό ἀνθὸ ππ6 γι άθποθ οὐ ἀπὸ δυΐου 6 βοῦνο- 

ΤΆΪη65, ΑἸοιίθ 416 ΒοῖΠ6 ἀθ886. ἀ65 ἰΓΔρΡΊΖα65, 4α᾽}} ἀναῖῖ ἐϊα- 

(165. εἰ σομημηθηϊόβ αγὐαηΐ 46 56 τηρῖγα ἃ ὀογιτα 801 Ποπηὸγο, 

Ἐχρ]Ἂςαθον Ἠομηὸγα ρὰν [65 [ΓΑΡΊΩ 165, Οἶδϑῖ ἔαιτα 46 ἰὰ ρἢ]ο]ορῚΘ 

ἃ ΤΟ θουΓ5. (Ἶεβϑὲ Ἠοιηὸγθ 411} ἀοἿἵ 56 ΥΥ1Ρ ἃ ΘΧΡΙΧΌΘΡ 165 ΔΓ 68 

ΡΟδί65: 66 6 50ηΐ ρ85 [65 ΔΠΙΓΟΒ ροδίθ5 41] ρΘΌνΘΩΐ ΒΕΡΎΙ ἃ Θχ- 

ΡΙψαον Ἠοιηὸγθ. Ἠοιηὸγθ, οομηπια αἰ Αὐιβίαγαιθ, Π6 5 ΘΧρ 486 

θΙθη 406 ρᾶγ [π|-Ἰηθηη6. 

[6 ῬΎθην νοϊαπιθ ἐ6 1 ]ἐἑαείο ἀ6 ΒοΙΠ6 ἀγαὶν ρατὰ ἃ [6] ρπῖρ 

ἀὸδ 1832, ὰἢ ἂῃ ἀναηΐ 46 6 ἢΓ5 ἐογιν! 88 ΡΓἐίδοθ, Οἡ γοῖῦ 41} 

ἢ Ὗ ἄγαιῖ ΡΟ [6 ἢν5 ἀπο π τ ΟΣ Ρ] 5106 Δ᾽ Ἔχοθρίον Βοῖμ6 ἀ6 

Ιὰ οοπαἀαμηηδίοη πηϊν 6 86}16 ρουτέθ οοπίγο [65 ὁ Πθ15. ΟἹ ἰὸς 

σομηθηΐϊαῖρον5 ἰ Ποιμὴν. 



Οσχνπτ ΙΝΤΒΟΡΙΓΟΤΙΟΝ Α ΤΊΜΙΑ ΌΕ, 

Νοὺδ ΡΟΌΡΡΙΟΠ 5. Π6 τίθη ἀἴγ 46 1 Ἠοπηὸγε ἀθ Ῥαγπθ Κηῖρῃι, 

ῬΆΓΟΘ 4116 ο᾽δδῖ ὯΠ6 ΟΘΌΥΓΟ. ἈΡΒΟΙ 6 η1 ἃ ραγὲ, οἱ 4] π᾿ ἀποιη 

ΓΆΡΡΟΥΙ πὶ ἀνθὸ ὙΥ̓ ΟἹ, ΠῚ ἀνθὸ ἤδυπθ, ΠῚ ἀνθὸ σαρθία6 ὑγ ἀΠ0ὴ 

416 66 8011, Ναϊβ οδῖτε ὀάποη δϑῦ οὐϊὸ ρα, βίηοῃ σοηπᾶθ, οἱ "θη 

ΠΟΤ5 ΓΘΡΡΟΟΠΘΓαΙ ρϑαυϊ-ὀΐνθ ἀ6 Τ᾿ Αν ΟἿ ραϑ8όθ 50118 51||6Π06. 

[,65. οὐ Πα 165 ἔγδηραὶβ 401 οὨΐ δὰ ᾿᾿ ΟΟΟΆΒΙΟη, ἃ ΡΓΟΡΟΒ. 465 

Ροδπ65 Ποπιόγρι 65, 46 ΠΟ οΥ Ῥάυπο Καϊσῃϊ οἱ 46 οαγδοίόυιβον 

50Π ΘΠΏΓΓΘΡΙ56, Π6 50ηὖ ρᾶ5 οτ' ἀό! ΟΠ ΠΔΙΓ65. ΡΟ [6 ῬΒΠ]Ο]οριιο, 

οἵ 4υδ! Πθηΐ νο] Ομ 16 5 [6 ᾿ντο ἀ᾽ἀϑυγάθ οὰ 46 τιάϊοα! 6, ἴΠη οχᾶ- 

ὨΊΘΠ ἀἰζΘηΠ} Π6 ΡΟ πηθῦ ρὰ5 46 γα ΠΡ 665 ΒΘ ἴθ 068 ΒΟΙΠΤΏΔΙΓ6Β. 

Ῥαγηθ Κηῖρῃΐ ἐΐϊαις ὑπ ὙΓᾺΙ βαναηΐ, ἀἀη6 ναϑίθ ὀγπα! θη, 

α᾽ πὶ ΘΒρτΙ ἱπρόηϊοαχ. Ε 1830, φιδπά 1] ἃ ῬαΡ]16 5οη ἔἈπιθαχ 

ἸΠ- πο, Οἢ Π6 16 ΘΟ ΔΙ 55810 616 ρὰ ἀ65 ἰγαναὰχ ἃγομόο] ορὶ- 

4165 ΓΘΙΠΔΓΠ 8}0165. 565 ΤΠ υΟ 65. στοαί νοθ ἃ 1 ̓ ΔΙρ Πα θοῖ οτθοὸ 

ἀναϊθηΐ τέραπάιι 46 υἱνϑβ "ὁ Γ 65. 5111 1 ΠΙβίοΙ ΓΘ ῬΥΙΠ  γ6 ἀα ἰΔῃ- 

ϑᾶσθ 465. Ῥορυ δῦοηβ8. Πα] ἔπι αθ5. ΠΘραΙ5 ἰγθηΐθ ὯΠ58 88 τέριι- 

[απ ἐϊαι ἤαι6, δ ἀπ γέραυϊαϊοη ὑγὸβ- ΠΟΠΟγα]6. 1] ἀναὶῖ 

ἐτό 146415 Ππό ἀπ 6 ἀιη6 ρϑΡιοα ὸγθ ἀνθὸ ὙΠ]]οίβοη. ἢ] ὀΐαιῖ θη 

τ ΙΔ ΠΠΟἢ ἄγθο ἰὰ Ρ]αραγί 465 βαγδηῖβ 46 1 Εαγορα, οἵ 1] σουηρίαιὶ, 

ἃ ἸΘῸΣ Θ5[1Π|6, ῬΆΤΙΩΙ 165 Π16} 1618. ΝαΙ5. ο6 ἰγὸβ-ἀοοῖθ υἹθιΠὰγά, 

5616. εἰοοί δ η)η1ι5, ΘΟΥΩΤῚΘ ᾿ἌΡΡΘΙΙ6 Βοῖμθ, ἀναῖῦ θοποι ἀπ6 1466 

δχαρσόγέθ 465 ΓΤ ΘΒΟΌΓΟΘΒ {ΠΡ ΙΒΠ41165 ἀοης ἀπ ἰΔΡΘῸν ΔοΠαρηὁ 

Ῥ αναὶζ Τ215 Θἢ ροββθβϑίοη. 1] ογογαιν 88 βοίθποθ ἀθ [᾿Δρμαθεὶ 

οομηρ]ὸδΐα, οὖ 6116 πὸ 1᾿ ὄϊα!τ ρᾷ8. Ο᾽ δϑί ἃ ρϑῖπε 581 αὐ]οιγά 1], ἀνθο 

ἴοιι5 165 56 ΘΟ 5 486 [ὈπΓΠἰ 1ὰ ΟΥΑΙ. ΠΊΔΙΓ 6 οοΙηραταῖίνθ, πῇ Ν]- 

οἰ 6] Βγέδ! οβϑγαὶ ἀ16 : « ἼΟΙΟΙ Θομηπηθηΐ Ηοιηὸγο ραν] αι; γοἱοὶ 

165 50η5 Τα ̓ δηϊθη ἀδιθηὶ 565 ἀυαἸἴθ "5, συδπα 1] οΠδηΐαϊ 16] γθ 5 

ἀς 1᾽7Π|αάθ. » Ῥάγπα Ἰζπιρῃῦ ναὶ ὀϊαα τέ ἃ ἔοπά 65 ἀϊα]θοῖθϑ 

ἀ6 1ἴὰ ἸΙδῆριιθ φυθοάαθ: 1] ἀναὶϊ οοηίγοητό 165 ΓΑ ΠΊ ΔΙ ΡΊΘΠ5. ΘΡΘΟΒ 

οἷ Ἰα 5 ἄνθο 165 πο ηυ ΘΗ 5 465 ὙἹΘῸΧ ἂρο5 : ᾿ΠΒΟΡΙΡΙΟῊ5 91 60- 

{{|65, ἸΠΒΟΥΡΙΡΌΟΙΒ [{1Π65, ἸΠ5ΟΡΙΡΊΟΠ 5 ΟΒΠ168, ἸΠΒΟΓΙΡ ΟΠ 5 ἐτι8-- 

4865, πηόά4}}}65 46 ἴοι Ἔβρὸθθ; πηδὶβ 1] ἰὰ] τηδησαλι Ὧ465 ἐ] ὁ- 

τηθηΐβ, οἷ ἀ65 ὀϊξηιθηῖβ οπἀατηθηΐαιχ. 8565 δου 5 π6 Ροσγαϊθηΐ 

ἄοῃς ΔΡομτν σα ἃ 465 νόγιτό5 οἱ ρ! ατὸϊ 465 ργο ρα Π1{65 ῬάΓΙ161165. 

ΤΠ ἃ νουϊιι ΘΟΠΒΙΓΠΙΓΡΟ τ ΘΠΒΘΠΊΡ]6, οἵ οθϑῖ 66 48] }᾿΄ ἃ ρογάιι. 5} 



ΠΕΛΝΙΕᾺΒΚΒ ΤΆΑΥΑῸΝΧ Ὲ5 ΜΟΡΕΒΆΝΕΒ. ΟΧΙΧ 

Ὠἀναὶϊ ρῸ 16 {6 565 Ῥγο οϑοηιθηα γι ΠΟΙ ΘΡ Π1. 501 ΠΟΤῚ 561 Δ] 

ΘποοσΘ δὴ ποηπθαν, ΠΠ ἃ ρα] 16 88 τϑϑίαπσαίοι ἀ6 1 Πἠἑακίε οἱ ἀθ 

᾿᾽Οαγεοόο; οἱ 805 πολ π᾿ 6βὲ ρ]1ι5 σιαὸγθ, ἀΔη5 1ὰ φηόῃιοῖγο (68 

Βουπγ65, 486 οο αὶ ἀ πη 501 οἷ ἀ'τη Ἰη8θη8ό. 

Τα ρυϊποῖρα οὐἰἴψαρ ἀθ Ῥαγπα Καῖρῆϊ οϑὺ θχδοϊθηιθηΐ ἴθ 60} - 

ττο-ρ οα 46 οοἱαὶ ἀθ Ὑ ΟΠ, Τὐ Πα οἱ Ἰ᾿Οἀγ55έ6 οχιβίαϊθηῦ οομη- 

ΡΙὸἴο5, βϑίοῃ Ῥαυπο Καϊρῃν, θ᾽θη Ἰομρίθμηρ5 ἀναηΐ ΡΙβιβίγαϊθ οἱ 

[65 Ῥιβιβίγαι 465. Ἐ]165 Ομ οοιηπηθηοό μὰν ὀΐα οομηρ] ὀΐθ8. (ἐδ 50η1 

65 τπαρβοάθβϑ {αὶ 165 οὴΐ ΠΉ1565 6 ΠΙΟΡΟΘΑΙΧ ῬΟΙΙ ἰΘῸΓ 5896. 

Ῥιβιβίγαϊθ εἱ 165 Ριβιϑίγα 465 π᾿ οπΐ δὰ 4 ἃ τέϊα]π ᾿ ΟΓάγ ρ11- 

ΤΠ ΠΕ; πη 15 115 π᾿ Ομΐ ρᾶ5 ἴα! ᾿ΙΘῸΓ ἴγανδι} ἀνθὸ ππ6 βέγόγιτό βυἢ-- 

βδηΐθ, οἱ 165 οὐ 0165 φυθοθ π᾿ Οἢΐ ρᾶ5 οϑό οὰ Π᾿ΟΠΐ ΡΔ8 511: 80[16- 

6} ᾿αννο. ΠῚ τοϑί ἀλη 16 ἰοχίθ θαποοαρ (65 ΤΠ ΘΡΡΟΪ ΙΟΠΒ 

811 ΤΊΟΥΘ ἀ65416}165 165 γα ρβο 65 ἀγαϊθηῦ ἴον πλό, ἀθ 16] οἱὰ [6] 

[γαστηθηΐ, ἘΠ6 βουῦῖθ ἀ6 ἴουΐ, απ ροδπΊ8 ἃ ρᾶτῖ, 66 Φα᾽ ῸΠ ἃ ΠΟΠηΠηέ 

ΠΠΘ γ»λαροοάίο. Αα βθρ[ὸμπη6 βἰὸοὶθ, ἰὰ ἰδῆριι ὄρ: 7π6, 16 ἀἸα]θοῖθ 

αἀ Ἠοτηὸγθ, ἅναὶῦ [α1} ρἷαοθ ἃ [Ἰοηϊθη ῬγΟρυοιθηῦ α1ἴ, οἱ [68 

ΓΠαΡρβΟ 65 διιχ- πιόμη65 ομδηίαϊοπί Πομηὸγθ ἃ 1 ἸΟΠΊΘΠΠ6, ο᾽ ἐδ -ἃ-- 

ἄἴγα ἀόρουμ]ό 46 58 τ 465586 ρυημνθ, ἀυαῃΐ ρογάπ ΡΓΘΒ4Ὲ6 [ΟἹ 

565 60115Π168, Ὡ6 ΘΟΠαἰβϑαηΐ ρ] 05 16 ἀϊραγημηδ. ΑἸΏ51 [ἃ ΓΓΔΏΒΟΓΡΙΡ - 

ποη ἴα! ρᾶν 1 ογάγο ἀ6 Ῥιβιβίγαϊθ οὰ 48 585 [5 π᾿ ἔϊα! ἀδ]ὰ ρΡ] 5 

16 νόγι 0 ]6 Ἠοιηὸγθ. 1] 5 ἀρὶὶ ἄοπο, ρΟῸΣ τϑίοῦνο ἰ6 ψέγι[40]68 

Ηοπιὸγθ, ἀθ [1γ6 ἀἸβραγαῖγα 165 Τ᾿ ροΪο5 4165 ΤΠ ρ50665, 

ἀ8 γδηρΡῸΡ 165 γθ 5 4815 ἰδιι ΟΥΓάΤ 6 παίαγοεὶ, ἀθ ἤρατο ρὰν 1 ἐο11- 

ἴαγα 165 πηοῖϑ 46 Ϊὰ ἰδησιια ἐρι116 50115 16" [ὈγΠ16 ργοΡΑ]6΄, 

Ώοπς Ῥαυπο Κπιρῆΐ το ΠΟ] 6 165 ὙΘΥ5 4Ὸ1 [1] ρΑΓΑΙββθηΐ ἴη- 

1, 16 εἰ ἀθ Ῥᾶγπθ Καηιῖσθὲ ἱπάϊαπ6 
ποίξριηθηΐξ ᾿ὉΡ]6ὲ 46 5δοὸη ἔγᾶνα : ΟΛΆΜΙΝΑ 
ἨΟΜΕΒΙΟΑ [11λ8 ΕΤ ΟΡΎβ8ελ, ὦ γἠαρδοάο- 

γε ἱπίογροίαἑοηίδιις γοριγραία, δὲ ἴπ 

Ργἰδείπαηε  ογηπάηι, ψιαίοης γδοιρολαπάα 

ο55θέ, ἐάηὶ θῳ νϑέθγιινε 2107242)16 1} {0 }}1{}}} ΧΩ 

ἐἐ «μοίον ταί, χμάην δα απίϊχιϊ σΘγηιο ες 

ἑπείοίϊς αο γαίϊΐοηε, γεααοία; οιιηι ποΐϊς ὧ6 

Ῥνοϊεροριθηῖς., δἔο, {π| φαϊδις Κ᾽ αἰρίαμς. 

Τοπάνοβ, 1820, ταὶ νο] τη 1π- «πάτο, Ὑ 91ΟΙ 

4αΘ 1165 ΠΠρπα5 465 βγοίόροηιθηθς. Ῥὶ χν : 

« ἴτ ταπηθη οοποθάργεμ ροσπηαΐα πὶ γΠὰρ-- 
« 5015 αἰ γ δῶ, ΒρΆΤϑΙ ΠῚ οἴ τηθη ΓΑ 1 ΠῚ. ΤΠ 

« ἀτφοίδμι ΠΠ]αϊὰ 6556), Π1Π1] οὔδίαγθε 400- 

« ΠηΪητ15 1π Α5116. Οἰν ΙΓ] 5115. ̓ πίθρνα θχϑεϊ- 
« ἰἰδϑδθῃηῦ. » 0 ΧΥΙ : «.... 1! ΡΟΪΔ 0685 
« μαι ραποαβ 60 ᾿πϑουία5. 6558, τι 51η στα» 
«Ὑβαρβοάϊῳ οομηπηοάδ ἃ 836 Ἰην]  6πὶ 56}π- 

« βογοπΐῃν, δὲ Ῥᾶγἕθϑ ἱπίθουϑ υἹ θυ, » 

Ρ, χνπῖὶ : α..., ῬΙ5Ι5 γα οοἴαξθ, Ὀ] ΥΊ Πλτ1ΠῈ 
« αἱ» ἨομθΥσΟ ΘΘΡΠΠΟΠ6 ἱπηπητξαΐ ΠῚ 6586 

« («ισπησαμπη 6 ἀϊ]θοξαμ) ορογίου; ᾿ἴῳ πξ, 

«Πθ ἴπ ἀπε αυϊδδίπιο σαϊάοπι ΒΙ]] τ ΠΘο 

« ΘΧΘΠΊΡΪΑΓΪ, σγαμηπηδίιοὶ 1Π1 (ΑἸΘΧΑ ΠΣ] 1) 
« ἀϊραιημηα ἸΠΥΘΗζΙῚ Θϑϑθηΐ,,,. » ΡΥ ΠΟ 
Καῖρσῃε Ἰηβι5ῖθ θδδιιθοι 51: 665 Ἰἀόθα, 



ΟΧΧ ΤΥ ΙΌΝ ΑΨ ΗΥΠΆΡΕΣ 

τθρρο όβ, οαησθ 46 ρίαθθ οθιιχ 4} οὐοὶτ Που5. ἀ6 ᾿'᾿δπάγοϊς οἱ 
[65 ἃγὰϊ: ἢ15 ΗἩμὸγθ, δὲ ἄοππο [65 ἄθὰχ Ροδηλο5. ομαοαη ἀπ 

561}} {Γ11, 58 8 ΘΟᾺΡΙΕΠ 6 ΔΠΘΏΘ, 885 ΤΠ ΠῚ6 (65 ΓΘΡΟΒ 416 τηᾶν- 
4π810 1ἃ ΘΟΓΟΙΗΪ5 ἀὯΠ5 [65 ἰοχίθβ δηϊόγιθισβ ἃ ἰὰ ἀϊουίμοβο ἀθ Ζό- 

ηοράοιθ οἱ ἃ 66}16 ἀ᾽ ΑὐἸβδίασψαθ. Οὑδην δὰ ἰδῆσασα 416 Ῥᾶγῃὸ 
Καηῖρης τπθὲ ἄδηδ ἰὰ βοποῖιο ἀ Ἤοιηόγο, 1 ποὺ ουίῆτα ἀδ ἰγᾶη- 

5016 16 ἀόϊυν ἀ6 ᾿᾿ ]έαείδ, ροῦν [αἱτθ ΘΟΙΏΡΓΘΠάΓ ᾿᾿δβρὸοο 4 Πποι- 
Θὰ 4 Οπΐ ὀργοινέα ἴοι 165 ἀἐ]]οαΐβ, 16 Ἰοὰν οὰ Ῥάγῆθ Κηῖσῃι 
ἃ 41 : « ὙΟΙΟΙ 68 4116 οΠαπιαὶξ 16 ρ]α5 στὰ πα 465 ροδί6ϑ8. » 

ΓΙΔΕΙ͂ΛΣ. 

ΜΗΝΙΝ αἀξειδε, θεα, πηλεξιαδαξαχιλεξος 

ολομενην, Βη μυξρι᾽ αχαιξοισ᾽ αλγε᾽ εθῆχεν, 

πολλας δ᾽ τῳθΐμοξς πσυξχας αξιδι προΐαπτσεν 

Βηρωξων, αἕτοξς δὲ Ἐελωρι᾽ ετευχε χυνεσιν, 

οἰ ξωνοισι τε παντσι " διος δ᾽ ετελεξετο βουλὴ " 

εχς ἔοξο δη τὰ πρωταὰ διαστητὴην ἐρισαντε 

ατρεξιδης τε, βαναχς ανδρων, καὶ διξος αχιλλεξς. 

Τις τ᾽ αρ σφοξε θεων εριδι γσυνεξεχε μαχεσθαι: 

λητοος χαι διος Ευιος “ ΒΟ γὰρ βασιλεξι χολωθενς 

γουσον ἀνα στρᾶτον ὥρσε χαχὴν  ολεχοντο ὃε λάβοι. 

ει ρουγίαηῦ Ῥάγπ6 Κρ ν ἀγαῖῦ ᾿θαποοαρ ρϑοῖιϑέ ἀνθὸ ΠῸ8 ἴαϊ- 

Ὀ]65565. Π ποῖ οοἴτσοιθ 1᾿ ὀουὰγο οαγθῖνθ, [65 πηοῖβ ἀἰβιποίβ, 

ὉΠῸ Ροποϊπδιοη, (65 Δ]1ηόδ8, απ Θὰ αἰ Ὁποῖα 65 56 ϑ νηΐ 588 

Πη ἢ ἱἰγόνθ. 1] ποὰβ οοἴγοιθ [65 ἈΒρΙΓόθ5. θ, φ, χ, ὈπΙ΄αθιηθηΐ 

ῬΟΙ 165 ἈΨΟΙΣ γι165 5} 465 πγόα81}}65 ἀπ (θη ρ58 465 φἜΘΡΓΕΒ Ν 6. 

ἀἸ4865. Π [αὖ ἀ6 Ἡ τη6 νουβ}]6, οοπίγα τἰοαΐθ νγαἸβθπι ποθ, δὰ 

᾿ιθὰι ἀπ ΒΙΠΏΡ]6 βρη αἰ ἈΒΡΙΓΔΊΊΟΝ ; 1] πηθῦ υ εἴ ὦ 46 50ὴη οἰιϑῇ, 

οἷ ῬΟῸΓ 4465 ΓΆΙΪΒΟΠ5 Ρ6Ὰ Ρ] 1510 65, ἰὰ οὐ οἢ ἀδνιαιῦ ||γ6 ο. ὅ0ῃ 

ἉΓΟΠΑἸΒΠ16 θϑί ρ] θη α Ἰποοηδόσψαιθηοοβ. ΝΟΙΒ Π6 ρἈ}]ΟΠ5 ΡοΙϊηΐ ἀ6 

Ιὰ ἔαφοῃ δυθιίγαιν ἀοπὶ Ῥανπα ΚπΙρἢν πι88 ἀἃὰ ἀϊραϊημηᾶ. ΝΟὰ8 

ΓΘΠΥΟΥΟΠΒ ἃ 66 4] 6ἢ ἃ ἐϊό αἰΐ, Ρ. απτ-οιν, ἃ ΡΓΟροβ 46 δυμο. 

Α 665 ΓΕΡΙΌΟΘΙ 65, ΠῸΒ ΡΤ ΑΙΩΙΔΙΓΙΘῚ5 αἾ Δ] α΄ τ] 6. ἃ] ΟυϊΟΘΡ ΑΙ ηϊ 

θΙθη ἀ᾽ ααΐΓο5. 115 η6 πη ΖαΘΓαΙ θη ρΡΟΙηΐ, ρΡδ1 ΘΧΘΠΊρΡΙ6, 46 [ὉΤῈ 

ΟὔΒοΡν ον ἃ Ῥαγηθ Κηῖρῃϊ 486, 51 ᾿Οἢ ΒΙΡΡΟΒ6Θ ἰ6 δοῃ ν οὺ γ᾿ ἀδῃ8 

[ὰ ἀϊαϊθοῖθ ἐρίψαθ, 11 αὶ γ Βαρροβοι ραγθ]θιηθηΐ 16 5οι }. (Ἶ δϑὶ 



ὈΕΑΆΝΙΕᾺΘ ΤΆΑΥΑᾺῸΧ ΕῈ5 ΜΟΏΌΕΒΝΕΞΘ. ΟΧΧΙ 

τ ἴα Ποῦ 5. 46 ἀοιυΐθ, 4116 φθείρω 5᾽6δῦ Ῥγοποπού ῬΥἸ ΠΝ  Ἰνθηθὴΐ 

φθέρ]ω, χείρων χέρ]ων, οἰο. ΑἸη5ὶ 1᾿Αἰρ ναοῦ ἀθ Ῥαγηθ Κιυιρῃι ρὸ- 

ὁδΠ6 τοῦῖ ἃ ἰὰ [Ὁ]5 οἱ ρᾷν ὀχοὸβ οἵ ρὰν ἀόίαπι. Τὰ 801- ἀἰδαηΐ τθ8- 

αἰτατοι ἀὰ ἀϊα!εοῖθ ὀρίαθ πὰ ἄοηο ἀποὰῃ οαγδοιὸνρα 6 σου 166. 

Τὰ πηόι!οάθ ἀπ οὐ π|6 τθροβο εἰ 165. 58 ἀπὸ Πυροι 86 48] 

ηἾδβδὲ Ζα πὸ Πυροιῃὸβο. 

Οη 56 ἀοριπᾶπάο 486] ἀναπίαρο ργαιαιιο ρου ναι θῸΣ ΤΘΕΓΟΡ [65 

ὀϊιά 65 ΠΠόγαϊοβ ἀ6 ἰὰ ᾿θηϊαῖνο 46 Ῥαγπο Κηῖρῆϊ, οὰϊ-- 6116 ὀϊέ 

[αι ἀδη5 465 οοῃάΠ]0ῃ5 Ρ]ὰ5 [νου Ὁ]65, οἀϊ- 6116 τη πηθ 5016 }1]- 

Πααθηηθηΐ γόι551. ΝΟᾺΒ τ᾿ ἈΥΟΠΒ ΓΘ ΡΘΓάα ἃ όουῖγο ἐξ ἂὰ ἰἰθὰ ἀὁ 

ἘΚΣ, πᾶσι ἃὰ ἰΙθὰ ἀ6 ΠΑΝΊΣΙ, ψυχάς ἂὰ ἸΙΘ] ἀθ ΠΣΥΕΧΑΣ, οἴο.: 

οἱ 1] ποιῖιβ βα{Ππ| 6 ῬΡθπβ6ῦ, ραγίουῦ οὰ ποίγθ ογῚ] ]6 οϑὶ ὁπμοσαόο, 

4.6 165 Οτθοβ, οἷὐ π᾿ ἐϊαϊθηΐ ρᾷ5 ὁποχιόβ, οἱ Ῥῇοποποαϊθηΐ ἐ6 

ἴδφοῃ ἃ σότα }1ν ᾿᾿δαρμοηῖθ. 

[6 ᾿τντὸ ἀθ Κὰνὶ Γι6ἢγβ δὰ}. Αγιβίασαιθ (1893) οδϑὶ ἀπ ἄαὶθ 

ΔΌ551 ἸΠπ]ροΥαηΐθ, ροῦν ἰδ πιοῖη5, 6485 1 ΠΙβίοιγο ἀὰ ἰοχίθ ἀθ5 

ῬΟδπΊ65 ΠΟΠΊὀΙΊ65, {6 66} 16 πηόιηθ 46 Ἰ᾿ Πέλαείο ἀα ὙΥ̓ΟΙΓ οἱ ἀ65 

βγνοϊέφοηιδηιο5. ἴοῖ, Ῥοϊπὶ 46 βυϑιὸπιθ : 465. [1|8,. Το] 5. 4168 

ἔαιῖ5, θη 46 465 [αιι5΄. (δ νοϊαμημθ οομίθηῦ ἰὰ πηδιὸγθ 46 αἰχ 

γοΪαη65. ΓΘ ἢ γ5. αἸβϑουῖθ, Π1815 ΒΟΥ θηΐ, 58 η5 ΔΠΟᾺη ὀϊΐα]αρο 

α᾽ ὁγυά!οη ᾿πὰ11|6. 1] Ρτοοὸάς ΡᾶΓ ΟἸϊαιοη5 ἰθχίμθ! ]85 οἵ ΡᾺΓ 

ΘΧΡΙΠΙΟΔΙΟΠ5. ΑΥΙ βία π6 οὐ 165. ἉΓΙΒΙΆΤΟΠΙΘΏ5, νοι]ὰ 506 ἸΠΙ(16 

ρΘηβόδ. Π οἴΐαδοθ τὰπὶ 48} ρϑαΐ 588 ρϑυβοῃπα τό, οοπίθηϊ ἀ6 [415- 

561 ἶὰ Ῥᾷσοϊθ αὔχ ἀοοίΓΙη65 ἀοηΐ 1] δϑῖ [6 ἔδυνοηΐῦ δρόϊγ. θὰ 

ἴὰ! ᾿πηροῦῖθ αυύοη [᾿ ἤματα ᾿α]-πηότηθ, ροῦγναὰ «α᾽ Ὅη ΔΑ ΙΏ1)}6 

Αὐιβίασαιθ ΠΠ δ ογαϊηΐ 4ὰ Ἂπο οἴοθθ ΡΟ [α]- πόθ, οἷ οϑῖ 

4 ὉΠ ἰὰ] ΓΘΡΓΟΟμΟ 48 π6 ρᾶ8 [116 ἃ58562 οοπιρ[έϊθπηθηϊ 1᾿ ἐν!- 

ἄδποθ. Αὐβ81 ἀοοσηηαϊο-ἴ-1} ’θ5 ῬΓΘανοβ, ο᾽ Θϑυ-ἃ- αἴ" 6 165 ΘΧΘΙΏΡΙ865. 

ϑοη ἀόξαασϊ, 5υτγίουϊ ἀδη8 165 4 ΘΒ. Π5 αΠΠ01165,. οἶδδὲ αἰ ἄν  ' 

ΤΠῸΡ ταίβδοη. Ἠδαγουχ ἀόίαυί, ρα ϊβᾳαθ 16 ἰνγθ Π6 58 6856 ΡΟ ηΐ 

ὰ 1ὰ ουτίοδιιό ἔγρίνο δ ; τηαἰβ ἀόξαυν πόδ πη 5, ΟΔΓ [6 ΒΘ ηΠ6Ὶ ἢ 6ϑ 

1, ὍΕῈ ΑΒΙΒΤΑΒΟΗΙ 51 ΌΠ115 ΗἨΟΜΕΒΙΟΙΒ, οἱ ἀπριηρηϊόο, Πα ρπὶρ, 1866, [νὰ ἀοιχὶδπηθ 
αἱ ργωραν αηάμπηιν Πομιονἰοοριεην ΘΑ εἰγιτ)) ὀάϊτίοη πὸ ρου ρμοΐηξ 16 βοιιβ- ν, αὐ ρηω- 

ἐθαέιαγι “ΙΓ ἰδέαν οἸοιι. Καροπϊρονουρ, 1838, μαγαπάϊων ἐθαίιη “Ἰνίφσἐαροδσιιγι. Τι6}ν5 

ἢ γοΪπὴ 6 ἴῃ - 85, Ποιυχίὸπηθ ὁ Ποῖ γοντδ ἀναὶϊξ τοηοηρύ ἃ ἔαιρο ἢν Ἠοιηῦγνο. 



ΟΧΧΙΙ ΙΝΤΒΟΡΌΟΘΟΤΙΟΝ α ΤΠ ἼΠ1Α4ῈΕ. 

Ρᾶ5 ΤΟῸ] ΟἿ 5. [801}6 ὯΙ ἀρτόδθ]θ. Τ 6 ]γ5. π᾿ οὐϊ στίθη ρογάὰ ἃ ἐργδη- 

ΟἾΘΙ ππὶ ῬΘὰ 88 ἰοτόϊ, 1] ΔΌΓΑΙ δὰ θ] 115 46 Ἰθοϊθαγβ; 165 νόν 65 

4}} ἃ ΤΘΟΙΘΙΠ]165. βογαιθηΐ ἀἰθυθηιθ8. Ρ]15. Ὑἱΐθ [ἈΠ 65. ΔῈ Χ 

ΠΟΙ π.65 ἀ᾽ὀτσ θ᾽; ο6 56 γΓαἷ Δα] ουγ᾽ Πα] ἰ6 ῬΑΙΓΙ ΠΟ Π 6. ἘΠ ΪΎ6ΓΒ6] 

ἀ ἴοι5 165 ββρυ 5 οα ἰνό5. Ααὶ ἰθὰ 46. οο]8, Πο5 ὙΟΥΟΠ 5, ΠηδΠ16 

Δ] Γ ἢπι|, 465 ΡΒΠοΪοριιοδ5, (65 ᾿ΘΧΙ ΟΡ ΡΠ 65, ᾿54᾽ ὰ 465 σοιη- 

πηρηϊαίθι5 α᾽ Ηομηὸγο, ἸΡΏΟΓΟΥ 465 Οἤ 565 41 δοῃΐ ὀϊόπηθηϊαῖγοβ 

Ρουτγίαηϊ, οἷ 40] ἀθυγαιθηΐ ᾿᾿ἐΐτθ, δ «γι βο Π 1 ΘΟΙΏΠΊ6 ἂ 9] 511 

ΒΓ ἰὰ Ῥιβίθ οὰ 115 οοιγθηΐ ἃ ἰὰ δ: 46 ΠΘΥμα οἱ 465 οορίϑβἴθϑ 

46 Ήργμπο. Π] ἴαπς ἀπ οουγαρο οἱ 46 ἰὰ ραῦθποα ρΟὰΓ Πγ6 οἤδοιπ6 

65 ἀἸβϑουτδοηβ ἀθ 1 6 ἢγ5 Θουηγηδ 61165 πηόγιίεηΐ αἀ᾽ ὀΐτο 65, (᾽ ϑϑί 

αἴγθ 416 θθδποοὰρ 46 Ἰδοΐθαγβ δοηΐ τούθηι5, απ ᾿πηρατίαϊε Θοη1- 

ΠΊΘΓΟΘ ἅγθο Π,ΘὮΓΘ, ΡΓΘΒΩῸΘ Δ115581 ρΡοὰ ἀπῇ 5. δὰ} ἴὰ γα] ΘῸ Ὑγδ]6 

ἀ᾽ Ατιβίασαιιθ, 46 5115 π᾿ ἀνδιθηΐ 8 ΠΊ815. [θυ] 616 οα65. ρῬᾶρ68 5] 

ΡῬΙΘΙΠ 65, 51 501465, 51 Ἰηοδϑῖθβ, ρα [Ο]5 51 ὁπη0165 οἷ 851 ἐϊοαιιθηΐθϑ. 

ΤΙορο ἀθ 1 ἢγ5 π᾿ εδί ρ]ιι5 ἃ ἴαισο δὴ ΕἾαμοθ. Π] ἃ ἐϊό [αι 

1.415, οὐ ἀθ τηδῖῃ 46 τηδῖίγθ, ρὰν ἴθ Ρ]τι5 ΘΟ βοιΘποῖθαχ οὗ 16 Ρ]1ι8 

οοτηρόϊοηϊ 465 ]ὰρ65΄. ΝΟΥ Π᾿1Π5]5ἴ 05 ἄομο ροϊηΐ. Νίαϊθ. ποὶβ 

ἀθνοηβ ἃ ΠΊΟΙΏ5. ἀοηΠΟῚ 16 ϑοιηαῖγο ἀπι ᾿γγα ἀ6 ΤΠ 6 ἢν. (δ 

ϑοηΐ 465 ἀΙ55υ ἰδ Οη5 [ουηδπΐ ΟΠ ΟΠ 6 11 ΘΠ5ΘΙΉ}}16, οἱ ἀϊνιϑόθς 

Ομδοῦηθ 6 Ρ] Β᾽Θγ5. ΟΠΔΡΙΓ65. ΠΥ 6 ἃ ΟἸΠ4, 4] 56 581- 

γϑηΐ ἀδη5 ὩΏ οΥάτα ἰουΐ ἃ [ας ῥ]αυβι0 16 : ἀἰΔθογὰ 165 ΒΟΌΡΟΘ5 

οὰ Ἰ᾽οπ ρϑὰῦΐ ρα ϊβοὺ ἰὰ ἀοοίτιπθ α᾽ Αγ βίαυαθ ; 15 1 ἀΡΡ] ΟΠ α 

ἀ6 οοἴΐθ ἀοοίσπα ἃ [᾿Ἰπἰθγργόϊαϊοη (65 ἰθγπιθ5. 46 ἰὰ ἰδῃραθ 

α' Ἠοιμὸγε ; ρϊ5 ὑπὸ ἃγομόο]ορίθ ποιμένι 18. 56] 0η ΑὙιβίαυσαθ: 

ΡΌ]5 ὯΠ6 ῬΓΟΒΟΘΙ6 ΔΙ ΒΤ ΠΙΘΠΠ6, Ο᾽ Θδ-ἀ- αἴτθ ἢ ἴγαϊτό 465 8ο- 

οοηΐβ οἵ (685 ΘΒΡΥ 5 ἀἄδπβ Ποπιὸγο ; θῃῇπ ἀπ αχροβέ 46 ἰὰ πιό- 

"ποθ. οὐἹααθ ἀ᾿ Αὐιβίασσαθ ἀιουπαηίθ. 

ΤᾺ ἀοδυχιὸμθ ὀάδπιοη ἀπ ὧδ “γἱ͵δίαγοἠϊ οαἰϊὶς Ποριον οὶ 

(1865) 688 ἁαρπηοηϊόο ἀἰη οριιβοα]δ Ι]θιηα πὰ 46 οθηΐ ρᾶρ 65, 1Π- 

εἰυα]ό δ ρίηιοίνα. (δι οραβοι!θ 6 πηθηΐ ροΙηΐ ἃ 50. ΠΙΤΘ. (Ἶ 6βϑ᾽ δ 

οἴου τη σου ρ] ἐπηθηΐ ατιχ οἰ Ο565 ὑγαϊτό68 ἀἄδπη5 [6 ᾿ἰνγθ, οἵ, βΒ6 10} 

1. ογοχ Ἐπμ6 ἔρσροῦ, Αβιβθάκοῦε, ΚΑῚ Τ6}γ5, οἵ ρα 16 ἀ᾽ ρον ἀπ ἰὰ Πέορμο 
ἄδῃ5 165 7] ὀμιοῖ)δ5 εἶδ 1{ὲόγαΐμο αποίθημο. εδς 7)οιια -οπάίος ἀὰ 150 [ὀνγίου 1846, 

ΟἾδοξ τὰ τρανα}} (Ἀ10 ἃ ρυόρμοβ ὅπ Ἰίνσο θ. Ὑονοῦ μ]1|5 Πασῖ, Ῥάρο ΣΤ. 



ΠΕΆΝΙΕΆΒ ΤΆΛΑΥΑᾺΧ ΠῈ5 ΜΟΡΕΆΝΕΒ, ΟΧΧΙΙ 

Ιὰ ἴὍνοθ υηόπλθ ἀπ ποῖ ορἑπεοίνα, (105 ΒΌΓΟΡΟΙ 8. 46 ῬΘΗΒΘΙρ μΘΠ ΘΗ 5 

οἱ ἀδ ἀοοινῖηθ. Π6 ἢν5 ἃ γόβιιηγό οἷἱ ἰΓΆ Π ΒΟΥ, ἀἉτι5 165 Πρίηιοίγα, 

[6 5. ἃΡΓΟ 65. 41] ἄνα! σομβαογόβ, 6 ΓΘ Ρ5 6 [6 Π1ρ5, οἷι ἃ 4ό- 

[δ ἀν ο 565 {Ππὸὺϑ6 5. ΡΒ ΤΟ ΠΙΘ 65 σοηΐνο ΒΟΚκου οὐ ἀπ Γ 65. οἵἱ 

ἃ ἀόνοίορρον. αοΊψαθ Ροῖηΐ βρύσι] βηρ! πθηΐ πα πχιό ἃ - 

μον. 1,6 πιοροθαι [6 Ρ᾽ 115 ΤἸπροΡ ΙΔ: δϑὲ ἀπὸ ὀπι6 ἀρΡΡΓοΪΟ πάϊς 

511} ἢ ΠΟ ΡοΪ το ἀδη5 Ἠομηὸνο (παρ. τιν). ἴὖπ δαΐτθ ὀϊπαθ 

(οΠαρ. πι), 581 [6 ἀέθαι ἀο 1 Οεγοδόο, τ᾿ δϑι ρὰ5 ἀ᾽ππ ᾿πτέργος θθαυ- 

ΘΟῚΡ ΠΟ ]Π5 ΘΟΠΒΙ ΠΡ ]6. 1,65. αἸβο ΒΒ] 05 ΒρόοΙα 65. 511 ΘΘΡΓΔΠΠῚ5 

[ατ5. 46 ουἈΠΊ ΠΙΆ, 46 ἰΘΧΙ ΟρτΆΡἢΪ6, 46 γουβιποδίϊομ, οἴο., 4] 

ΡΟ 556 Ὁ [ΠῸ15. 465 Οἷπς ὉΠΑΡΙΓ65. [6 ᾿᾿οραβουϊθ, βομῦ 6}165- 

μηότηθ5. ἀπ ἰδοίασο ἰουὲ ἀπ|6 ΡΟ 165. ῬΠΠΟΙΟρΊΙΘ5 : 8118], 

οΠαρ. αἰ, ἰὰ τόαϊαιτοη 465 ουροανθ 46 ΒΟΚΚον 8ὰν ὧδε οἱ 50 [6] 

Δα 6 [ΘΓ Π16 46 ἰὰ ἀἸοῦοι Ποπιόνι πο. 

Οη ρδιιΐ οομβι ἀόγδι Δι1581 [65 ()μϑϑίϊογα ἐρίφιιος. ἀθ Τιθῃγϑ, 4 

ὨΊΟΪΠΏ5. 6 ῬΆΓΕΙΘ, ΘΟΠΊΠΠ6 11 ἈΡΡΘΠΑΙΟ6 τὶ ᾿ἰνγ6 581 ΑὙ᾿βίαυ σα ἧ. 

Πδιχ (465 οἷπᾳ ἀἸββθυ Δ. 085 ἀοηΐ 56 ΘΟΙΏρΡΟΒ6 οοὲ οαντᾶρο, οἵ [65 

ἀδθυχ ρῥἰυβ ἰοηριιθθ, 586 τὰρροτίεπὶ ἃ Ἠοιηὸγθ. ΠΠ 5 δρὶτ, Δ }5 

πη, 465 ἵταναιιχ δι πόβ ἃ ΑρΡΙοη 56: [᾿]7Π|ααἰ6 εἰ Ἰ᾿ Οἀγοϑέε; 

᾿δαϊΓα οϑῦ τιη6 βόγιθ ἀθ Ομ ρΙΓ65. γα αὐ 5. ἃ ἰὰ ἀοοίγηθ ργοβο- 

ἀϊψας 465 ΑἸθχαπάσιηβ, ο᾽ δδί-ὰ -αἰτο ἃ [ὰ ἴαφοπ ἀοῃΐ 165 ΑἸ]θχαῃ- 

ἀγη5. γόβοϊναϊιθηξς 165 Ῥυϊποῖρα! 5. ἀπ Που!έ5. 46 1᾿οσθη δι! 0 ἢ 

ἀδῃ5 [6 ἰοχία ἀ ομιηόγθ. Τοῦϊ οα 16 ἀόνοϊορρθηῦ οο5. ἄδθὰχ 

ἀἸββουτα 0 η5 ἐΐαιϊς ἀὀ]ὰ δου" ηθηΐ οοηπῖι (65 ἰδοΐθιιυ5. απ 

6 Ανἱδίαγοἠἑ οὐμεϊϊδ. Τι65. ΤΥῸ15. ἀΙ55 6 ΓΑ 1005 481 ἐγ θηΐ [ὰ 

ΒΘΟΟθ6. πιο 465 (μοϑίΐομς ὀρίφψιιθ5 υὐὐομΐ τθη 6 ΘΟΠΊ 1 

αγθο 1 ]ἠἰαείο οὐ} Οἀγ55έ6. 1] 59Ὑ ἀρὶῦ 465 ΟΕ πυνθο δέ υοιις ἀ᾽ Ἠό- 

581046, ἀπ τοχίθ 46 Νοππαβ, 46 ͵ὰ ἀϊδοονάλποθ 465 ἄθιχ ροδηγ8β 

Τπ||τ165 Παἰϊοιι{ψμθ5 οἱ (γηόρόϊίᾳιιοο. 

Παρδ5- ΟΠ. 06] οϑὲ ὁποοῦὸ οὐϊὸθρνο οἴθΖ Ὠοιι5, ΘΟΠΊΠΊ6 ὀΠΓθι, 

ἰραἀποΐθαν οἵ οοπηπηθηϊαΐθαν α᾽ Ἠοιηὸγο. Νοὺβ ᾽ν ΟΙ 9 ΗΙ ἃ 18|511- 

ἢΘι ἼΙ ἃ Θομίοϑίοι 565 ΠΠΓΡΟ5 ἃ ἰὰ ΤΟ ΠΟΙ 66; ΠΟΙ5 ΓΟΠΊΔΡ ΟΠ Β 

ΒΘΌΪΘτηθηΐ 4} δϑύ γθ πὰ ΓῸΡ τὺ ρου ΡΓΟΠΙοΡ ἀ65 ἀδοουσνογίοβ 

1, Οὐ ἘΞΤΙΟΝΕΒ ἘΡΙΟ. ϑορὶροῖέ Κὶ. 7μελρς, Αἰδονε. Ργοῦ, δαί". Καπίρβθονρ, 1887, 

ἐμ. δι Ογηιι. ἔνιάδνῖο. Ριωο., «σαά, 1η -85͵ 



ΟΧχΧιν ΓΝΤΕΟΌΣΤΙΟΝ Α ΣὙἿΠΙΆΑΏΌΏΕ, 

ὁ Τιονθ, 5605. ῬΓΟΙΙΘ5. ν ΟΠ ΠΠ65. ἀναῖθην ὀϊό ρα} 165 ὁπ 1828 ; 

80 (ἰΘΡΏΪΘΙ. νΟΪ 16 ρΆΡΑΙββαῖ Θὴ 1898, ἀὰ τπηοιηθηΐ τηόιηθ Οἱὶ 

Το Πν5 ἃ ἀοηπό 805. ᾿ἰνρο. ΠαρΆ5- ΟΕ 6] πὸ 5᾽ ὁδὶ Ἰᾶπιαῖὶβ ἀουτὁ 

φαΐ οη Ρύϊε βάν ῖν, 5 Πομηὸν, απΐτο οἰοβο {πὸ 66. 4 ἀναιθηϊ 58 

ΟΠ οὐ σνυμο. 1 ἃ ἀπ ΠηοΙη5 [1 ἢ ΘΟΠΒΟΙΘΠΟΙΟΙΧ ἀδᾶρο 465 

ΓΟΒΒΟΙῸΘ5. ἀοηΐ 1] ἀἸβροβαι; οἵ 500 ΘΟΙΠΠΘΏΓΔΙΡΟ δϑὲ ΔΊ551 ΠΟΏ, 

Ροὰ 5 6οὴ ἴατθιι, {πὸ ροῦναι ἢ ὀΐγθ τὰ Οανταρθ 46. ΒΘΟΟ0η448 ΠΊΔΙΠ, 

[αἴ ρΡὰγ πῃ ποιηπηθ 46 σοὐτ εὐ ἀ᾿ δβρυιὶ. Νίαιβ. ΠΟι5 ΔΙΙΠΙΟῊ 5. ΡῈ, 

58 Π5. ΔΊΧΟΙΠ ΒΟΡΈΏΡΙ]6, ΡΆ5561: Πρ 5- ΜΟΗΤΌ6Ι 5065 5||6Π66, ΘΟΠΊΠῚ6 

ΠΟΙΙ5. ΡΆΒΒΟΠΒ 50115 51||6Πη06 ΒΟΙΒΒΟΠΔ66 οἱ απ α᾽ Δι 65 ὁ! 6.5. ἢ] 

Π68 ΘοΟΠΙρίο ρὰ8 ἀδῃ5 [6 μευ [θοῦ πηθηΐ 465 ὀϊι 465 Ποιόν 4868. 

ϑρΙΖΠΘΙ ΠὟ ΘΟΙΠρΡίΘ σαὸγο ΠῸΠ ΡΪ65, π᾿ αὐαηΐ ἴα, ἴὰ ρ] πρανῖ 

ἀκ τειηρ5, φα ἀρτέρον Ἠδυπο΄. Τ᾿ αρτέρό ἀδ Βριύζηοι δϑῦ ἐγὸβ- ὈΊ θη 

[αν : τοῦῦϊ ο6 φα Υ ἀνα ἀθ πη 6 16 ἀδπ5 ἤουπο, οὐ 4} [ἈΠ] 

ΟΠ ΘγοΠοΥ θη πηδπϊδηΐ ἰαπίοϊ πὰ νοΐαμηθ, ἰαηϊὸϊ ἄδυχ, ταπτὸϊΐ ἴΓΟῚ5 

γοΪαπιθ5, οἡ [ἃ ᾿πηπηὀα!αἰθηθηΐ 505 109], δὰ θὰ5 ἀἃ ἰθχίθ, οἱ 

γνόάαϊ ἃ 1᾿πιβᾶρο οουγαμπί ἀνθὸ ἀη6 Παθι]οτό ᾿ποοπίθβία ]6. ϑρι12- 

ΠΕΡ. ΘΟΠΠ6 ΒοΟΙ 6, δ]οὰΐθ 46 ἴθηρθ 6Π [6 Π})ρ5 565 οὔβοινα- 

ΠΟῺΒ ΡΕΥΒΟΠΏ6]165. (ομπηπιθ βοῖ 6 1551, 1] Θα ἃ 46] 465-165 48] 

ὯΘ6 800 Ρὰᾷ5 58η8 ΠηόΡ6. Οἡ οἷα. 4αθ] 6 [018 580η δὐτουιέ: 

1815 1] {ἀπ΄ ρΡθηάγο ράτάθ, θη [8 οἰἱαηΐ, 46 ἴαϊιγε ἰοτῖ ἃ ἤδθυμο. 

(ἴδϑὲ ἤθυπο μ]θὴ βοσνεηΐ Ζαοη ἄδνυγαιῖ βαίαθν, ἰὰ οὰ 1 Ομ 8816 

ϑριύζηον, ΠῚ ἴδαῦ ἀι1581 Ὑ ΤΘΡΆΤ 6 46 ῥγὸβ ἀνᾶῃΐ ἀ᾿ Δοοθρίου ΡΟ 

ΟΠ 65 165 ΟἰἸ05685 786 ϑρι{2Π 6} π᾿ ἃ ρΟΙΠΐ ὈΓ1565 ἃἃ πη 81 Ὀ8ΠΔ], 

58 ΟἿ 486, Θοπλπι6 66 }16 46 ΒοῦΠμ6, οἵ ροῦν [ἰὰ πηδηιβ γαΐβοη 4116 

66}16 ἀε Βοῖῆβ, δϑὺ ψιθι ψαθ[ο5 δα ἀὀΐαπ!ς. ΑἼ551 Π6 5᾽6580-} βροῖπὶ 

ΡΓέβεννό ἀθ ὁ65 ποῖθϑβ οἵὰ [ΠῈ{1|68,. οα Ἰη!θιηρθϑιν 88, οὰ ἴαιι5868, 

411 δοηΐ ἃ σῃδαιθ ᾿ηϑίδηςν 1 Ἰπόνμα }}] 6. {γα ἀπ πχόρυ!β 46 1ὰ {τγὰ- 

ἀπιοῃ. ' 

1,65 ἀθὰχ ἀθγηῖοῦβ ἰοη65 46 ϑριῦ 6} Β0ηΐ ῬΟΒΓὀΓΙΘΌΓΘ. ἃ αἰθ 

Ανἰδίαγολιὶ δε ϊδ : ἴὸ ὑγοϊδιὸμηθ οϑὲ ἀθ 1884, 16 φυαδίτιὸιηθ ἀ6 

1890, 1] οδὲ φαδβϑίίομ, ἀδη5 ἰὸ σαδιριόιηο, 46 16 ἢγ5. οἵ 6 80η 

1, Πομεβὶ ἴττλ5. Πδοθηδιῖϊ δὲ ὑνονὶ γοΪαπιθ 6 “δῦ 5ΘΟΙ ἢ 5. οἱ ἀπᾶΐρα ἴο- 

αηποία!οηθ ἐπε ιαῖέ ΕΥαποῖδο. δΡρι2η 6} 1η65. εἴ ὀαἀττοι ἴαιδ ράσο 46 ἰὰ δεδέϊο- 

ϑαχο, Αἀοἴϊα οἱ Εναγ, 4883-1896. τῇ ἐλόοα Ορασα ἀ6 7Δ60}"}5 οἱ Ἀοϑβί, 



ΒΕΆΝΙΕΒ5 ΤΆΛΥΑΌΧ ΡΕῈ5 ΜΟΡΕΒΝΕΙΕΘ. ΟΧΧῪ 

ἰννο, ΝαΙβ π ]162 Ρὰ5 ΘΓ. 416 ρι  ΠΘ} Αἰΐ Θὰ τι 568] Ἰηδίδηϊ 

"ϊἀόο ἐδ υπϑίιτο ἃ ργοῆτ, μοι 50Π ἀθυηῖθ το ηγὸ (ἰὰ πηοΐϊη5, [65 

ΓΟΒΒΟΌΓΤΟΘΒ. ΠΟΌΨΟΙΪΟ5. 500 βἰόρο ὀΐαις ἴαιτ, ΠῚ πὸ νῖῦ ἀλη. ΑΥ]5- 

ἰἄτπ6 οἱ ἄδη5 [6 5 {πὸ 65 ὰομθαχ. Ῥάγοις οὐ 1] οἷς ἀὰ 56 

ἄνα : « 76 πη᾿ ὀϊα!5 ἱγοπηρό, » 1] 88 αἴ : « } ̓ἀνα]δ θΊθη σαϊβοι ἢ » 1] 

6 οὐογαῖν παϊνομηθηῖ. ἢ] ἐϊαϊῖ 51 ρ] θη 46 588 ῬΥΟΡΙ6 ΘΡΑΠΙΠΊΔΙΠΘ, 

Τα πῪ ἀγαϊ ἀποιῃ ἀσοὸβ οἰ6 2 [ὰ1 ἃ 66 116 6 16 ἢ Γ5. νϑηαῖΐ εἰ8 

[αϊνα σόνῖνγο. 1] δαϊ ροῦν 1 Ἰπιογργὸϊ ἀ᾿Ασιϑίαγαιο ἀ65 ΡΆΓΟΪ 65 

ἀὀβοθ] ! σθαηῖοβ. ΓΘ ἢγ5 ἔπι ἀ᾿ ΔΡογ τρὸ5- αἰϊθοιό ἀθ οα. ἀθηι. 6 

Π 5166; Πη815. 1] δὴ ρυὶ ἃ ἰὰ ἤπ βοὴ ρᾷ} : « Βα]! 5᾽ ἐογια- 1}, 

ὨΟΙ ᾿ἰντο οἱ ΠΟ ΠΟῚ8 Π6 ΠΟΙΙ5 Θἢ ΡΟΓΘΙΌΠΒ ρΡᾶ5 Ρ]ι.5 πηα]. (δ 

θγᾶνθ Ποιμμηθ π᾿ᾶναϊῖ ρὰ5 ἴοιιβ 565 ΠΟΥ θη5, αυδπα Ιἰ 5᾽ 6ϑί αγὶϑέ 

46 νοι!οῖν [αἰρ ΘΟ ΠΙββᾶμοθ ἄγθο που5. ΠΠ ἀναῖῦ ἄτι ΟΠΆΡΤΙΗ : 

800) ΘΡρυΪΓ ὟΝ Ἔϊαιξ ρᾳ5: 11 ΘΟΠΙΡΓΟμαγα πῃ Δα Γ6 Ἰ1οὰν. Ἐπ αἵ- 

ἰϑηάἀαηΐ, 11 Π6 581 ο6 41}}} αἰ, » 

Ταβααθη 1840, 16 ποιὴ ἐδ 1,6 ἢγ5, ἴον! οοηϊθοίὁ θη ΑἸ]οππαρηο, 

ΠἾαναῖῦ 6ἢ ΕἼΆΠΟΘ ἀποῖιη ποϊουιόϊό, [ἃ ργθιηὸγο πηθηΐοη 6 50Ὲ 

ΟὈΝΓΑΡΘ 511} ΑΤΙ βγη τι6 586 ροῦν ἀΔΠ5 1 ἍτΊ1016 Πομὴκε ἀ6 1᾽.2.η- 

ογοίορέαϊ6 εἶο5 φϑηδ εἰμι πιοπείο. ΝΙ. αἱρσπιαιῦ ἃ ᾿πηργιπιό οοὶ 

ἉΡΌΟΪΘ θη 1840. ΟἿ αὐγαὶ 6ἢ ναϊη σπογομό ἃἰουβ, ἀδπ5 165 [)1-- 

ΒΙολμὸιι65 ρα] ι165, τὰ Θχθιηρίαῖνο ἀὰ δ “Τγἰδίαγολὶ σδἐμείϊϊδ. 

[,- πηθητοη ἀπ ᾿ἰντα μὰν ΝΙ. αὐρηιαπί π᾿ δύ αα ἀπ ᾿παϊοδίοη 

Θχι ΓΘ ΠἼΘηΣ ΒΟΠΊΉΠΠΔΙΓΟ. (ἰδϑῖ δὴ 1846 5βϑαϊθπηθηῦ 716 ΠΟΙᾺ 

ΔΥΟΠ5 ΘΠ οΟπηιι ἅγθο ἀέίαι]!, στὰοο ἃ Ν. Εσσον, 1 Δα μλΓᾺ}}]6 

ποηπηθηΐ ἐϊοενό μὰν [6 ἢγ5 ἃ ἰὰ οίοιτο ἀ᾽ Ατιβίασααθ. Π πὸ ἴαιϊ 

ἄοπο Ρᾶ5 5 ἐϊόππον 51 [ὃ7ὲαύ6 ἀς Νῖ. Τιου]5 Οὐμομογαῖ, 401 οϑί 

ἄς 1886, πα ρογίθ διοηθ ἴγᾶθθ ἀ4θ οο5 ὀϊιἀθθ. ρᾷγ [6541.6}}65 

ΓΘ ἢγ5. ἀναιϊῦ οϑρότ γθηουν θυ ἰὰ οὐ χα ἀπ ἰοχίς ἀ Ηοιηὸγθ. 

Οη βϑγδῖ! ὁμαγπιό 4π6 ᾿᾿Θχο}  ϑηΐ ἐάϊίθαν 46 ἴαπὶ ἀ᾽ αυΐοαΓ5 ο[α5- 

54.165 56 ἔῃ Τη15 ἀΔη5 ἰὰ {8 10 ἢ ΔΥ᾿Βιαο ΠΙΘηπ6. ΝΝΟΙ5. ΔΠΡΙΟΠΒ 

ἄθρυΐδ5 ἰγθηϊθ- ἄθιχ Δη5 οοἴία }ίλαοίο πα γογαῖῖ 1,6 ἢγ5, οἵ 416 ρ61"- 

ἐν « Ῥυϊπηῖπι 14 ἰΘσΈΠ5. “ΔΟΟΘΥ 118. ΟἸΠΠῚ « νἱάρθο..,. ἔπ εὐιοαάάαπη πὰ} 1Π|1πὸ ποὴ 

« 00 Ποὺ ἴΙοθὺ σού νο ιθγᾶιη,.., Ἀθιμτο « ΠΙΔΡῚ5. 6580 56Π|10 “πΆ1 ΑὐἹϑίασομο τη60 : 

« πηπὸ Ἡ]Ἰαυϊὰ ἀθ 10Γ6. τθὸ ἀἄοοίο νἱρο, « 4ποναπι ποαΐλαμι ᾿π|6 16 χῖξ.» Καὶ, 1,6]}ν5, 
« ἥπιοπὶ Ποία μι 6556. ἀπά ἴο, ἐγδίθιη. 6555 ριγόΐαοο 465 Οὠδϑέίοηδ ἐρίφιιος, ἃ Ἰὰ ἔπ. 



αΧχνὶ ΙΝΤΆΟΌΌΟΛΟΤΙΟΝ ἃ ΤΊ Ί ΠΙΑ ΘΕ. 

ΒΟΏΠΘ ΘΠΘΟΓΟ ΠῸ ΠΟΙΙ5. ἃ οοιηρίόϊζοιηθηι ἀοηπόθ. [6 ἰθχίθ ἀθ 

Μ. Ουϊοϊιοταῖ οδὶ 16 τοχίθ ἀρ Ὑ ΟἹ, τηαὶβ ἰθιηρόγό οὰ οἱ Ἰὰ 468 

Ηργμῃο, ο᾽οϑι-ἀ-ἀἶτο ἀθ νυ ]σαῖθ, 1.65 ποῖθϑ βοηΐ σόπόνα! πιθηΐ ἀ65 

ΘΙΡΓιη5. [115 ἂὰ ΘΟΠηηΘηΐαι 46 Ηρυπο: τηδ]5 ΝΙ. Ουϊομογαῖ 

Π6 16 Ροϊηΐ ἀνθαρ]ὀπηθηΐ 5ι1: ἰὰ ράγοΐο ἀπ πηδῖτνο : 1] ἃ 50η [γᾶπο- 

ἈΡΌΙΓ 6, δὲ τοῦ Ηθυηο ἃπ 6 βοῖη, [ΘΟ 0Π5 οἱ Ἰητου τ ὀϊα! 105, τ] 

δοὺϊ Ἔχ 15 ἃ ρᾶτίουί ργόβιἀό ἂὰ ομοῖχ. [ἃ οἰατιό δβδὲ ρανίαιτθ; ἰὰ 

ΘΟΥΓΘΟΙΊΟΙ Π6 [41556 ΤΊΘη ἃ ἀόδβισου ἡ. 

Τ᾿ ΑἸΠοπηᾶρτ6 616 -πηόμηθ, ἅτ [6 Πηρ05 οἱ {γαγα 1} 11 ΝΊ. ΟυἱοΠθγαΐ, 

ὨἾαγαιῦ ροϊηΐ Θηοοτο ἀόβοσιό [65 ουοιηθηΐῖβ ἃοοουϊαπηέβ. ΝΟῸΒ Θἢ 

ΔΥΟΠΒ ἰὰ ργθαγο ἀἄδη5 ᾿Ηοιηὸτο- Πιάοί. (δία ἐαποπ οὐϊὲθτα οϑὶ 

Ἂς 1897, οἱ 6116 ἃ ἐϊό ἔαιἴθ, ἀϊ- Ομ, ρᾶν ἀ65 ῥ᾽] οσιιθβ ἀ ουῖγε- 

ἈΠπη. Ο᾽ εδὲ ΟἹ ραγαπιθηΐ οἱ δ ρ] οπιθπΐ, ἀ ἀπ θοαΐ ἃ 1᾿ἀαῖΓ6, 

1,65 ἀπΠϊόγθηοθϑθ πὸ βοηΐ 486 465 [αυῖ65 ὑΥρορταρῃιααοβ. [ἃ ἢ γέ- 

{ες αἰ ταόμηθ 41} ἢ Ὗ ἃ ρᾶ5 δῖα οἴοβ6 ἃ [α]γ6 δ 1837, ῬροὰΓ 

ἀπ ὀάιϊίουν αἀ Ηοπχὸγθ, 116 ἀβ τεργοάμυϊσο [6 ἰθχί 46 Ὑ οΙ ". 

Οἱ ἐϊταϊτ ἀπὸ οομηρ] ὀΐθ οσγουχ. (πα! ]αῦης Πιηάον, 1 ἸΠΒριγαΐθαγ, 

51:Π 0} 1 δυΐθαν, 46 ἴὰ Ῥγόζασο, δῇ οϑὶ τὰ ποῃοιηθηΐ οοηνομα ἀ6- 

Ρα15. Νία!β οδἰΐθ δυγθαν ὀΐαιῦ ρατίασέθ, ΠοΥβ5 ἀ6 ΚῪὼμπιρβθογρ, ἃ 

Ρδὰ ῥγὸβ ρᾶγ ἴοαΐ ἰδ τηοπάθ. 16 ἢγ5. Πᾶνα ΘηΟΟΓα ἀ᾽ Δα πόγθηςβ5 

ἀὀοϊαγόβ. φα᾽ ααΐουν 6 [πὰ]. 8565. (150 1065 ἢ αυδιθηΐ 10.56486 ἰὰ ΤΊΘη 

ὀοχιῦ ; 50η 60016 Π6 [αἰδαϊῦ 46 ἀ6 παῖίγο. 

ΠάΡΠΟΙ ἃ ρυθ]ιό βοη 7 αὐ θὰ 1848 ὃ. Οπ 6 5 ΧΡ! 4.6 ρὰϑ 

τὸ5- [Δο]ουηθαῦ ροῦγχυοι ΠΌΠΟΙ 5᾽ 6δὲὶ θοσπό οῃ σέπέγαὶ!, ἀλη5 

50. ΘΟΠΙΠΙΘηἶΔ116, ἃ ΘΟΡΙΟΙ ΒοίΠο, ο᾽εϑ-ἃ- αἴτο ἃ τόρόϊου ἀπ ἐομο 

ἀς σγπο, 1] ργοοδάθ ἀνθὸ 1 ]ἠἑααίδ Θουηπιθ 5} π᾿ ἀναῖῦ 8 Π|815 

οὐγογῦ βόγιθιιβθπηθηΐ 16 εἷ6 “Αγ ἱδίαγολιὶ δἐμαἰϊῖδ, Τὰν ρουγίαπῦ 1] ἀγαιῖῖ 

6 Τηλ]η 66 ᾿ἰγγα; δὲ ρουγίαμπι ΠΟ ἢΓ5 ὄϊαις ἀἐ]ὰ ο]α55ό, ἀδη5 165- 

πη ἄὰ τηοπμάδ βανδηΐ, ἃ] ΡΓΘΠΊΙΘΙ ΓΆΠρ'᾽ 465 ΟΥΙΠ 4865. [ἃ ΕἾΆΠΟΘ 

6}16-τηόπιθ ἢ ἸσΠΟΓΑΙς Ρ]5 486 16 εἶθ «4γἱδίανοὐιὶ δίμαἰϊίδ οϑὶ ἀπ 

ὅς ΟΜΠΡΟΥ ΙΔΙΑΣ. ἨΌμΜΕΒῚ ἴπτλ5 ἡμαία « ἀατυὶ ἀδἰγεϊ να τοοθμβῖο, ατἰλπι οχ 16] πὴὶ 
ξοίαπαηι δὲ Ἠδγπίαπαηι θαϊέϊοπθς, ΧαΦ « ῬΙΠΔΟΥΙΙ οαἀϊθίομθ ἃροιναΐθ ΘΧργοβδὶ- 
ἐὐπας ποίας δῷ ΜΠογπὶϊ οονηηθηέανὶο ρίε- « τηῦϑ. » (ὐδιίθ ρνόίαοθ οεϑὲ 8ηοη γτη6. 

γμηιψι6 αἰοδιηρμέας αὐἀαϊάϊε 1,, Οἰολοναί. 8. ΟΜΗΡΟΥ͂ ΙΔΙΑΣ. ΤΑ θΕ Ὁ Ἤομεβε, 
ΒΑγ15, ΗδοΠοίία, 1η-- 2. ἐθχῖθ "ρει, ἀνθ δον αἴ ες δὲ ποίθ5 ὅπ )Ῥαι- 

2. « ΒοιΠΟΙΙ; αὖ πο ΧΤ65 δ} μΐ, ΝΥ οθαὰ φοαϊΐδ, Ῥαι15) μϑοοίν6,) 1η- 2, 



ΠΕΒΝΙΕΒΕ ΤΆΑΥΑΙ͂Χ ΡῈ ΜΟΘΕΆΝΒΕ5. ΟΧΧΥΙΙ 

ἀο5 ονοίβ- σαντο ἀπ ραϊθηῦ οἱ βᾶραρο σόπίθ 6 1᾿ΑΠ]θιμαρηο. 

Π)ὰθηον οἷϊο ΤΠ ἢν ἀἄθαχ οἱ {Π015 [015, Π1815 ΘΟΠΊΠ6 ῬᾺΓ ΠΙΔΠΙὸΓῸ 

ἀ᾽ἀοχαῖς. 1] πὰ ρὰ5 Ρ]5 ἴα! ἀϑᾶρο 46 16 ἢ 5, [1] 41 οϑὲ οθηβό [ὃ 

οοῃπαῖίτο, 46 ΝΙ. Ουϊοιδγαῖ, 41 πὸ [ἃ ῥΡοϊηΐ οοππιι. 1). ] 6. 

Ῥᾶ556 Ῥοι ἅγνοὶν ὀϊό ἰ6 οογγοοΐθαυν 46 ᾿᾿ Ηοπιὸγο- θιάοι. Ου ροαι- 

νας αἴσο 41} πὰ Ρὰ8 νοῦ] 86 ΓΘΏΪΟΥ []- πιόπηθ, μἰ ὈΓὰ]6Ρ ἀργὸδ 

ΟὨΖ6 ἃΠ 8 06 70}}} ἀναὶϊϊ 1α 415 ἁἀογτό. Ουμ]ασπηθ Πιπηάογῇ παναιῖὶ 

Ρὰ5 Θῃοογο ἀομπηό ᾿᾿᾽Θχθιηρ]ο ἀο ἰὰ ρα ]Ππο 616. (δ π᾿ δδὲ ψαΐθη 18, 

Βορὶ ἃπ5 ἀργὸβ 1 ]ἠαιία ἀς ὨΌΡΠπον, 4π6 Οαϊ]αιπιο Πιπάοτῇ ἃ 

ἀἐβημινομηθηΐ τορι ἄγθὸ οἰ, οἵ οοηΐοϑϑό ἰθ5 ἀγοιῖ5 4᾽Α- 

Τἰβί ΓΘ. 

ΠΠ γ ἃ, ἀδῃ5 16 ἰγᾶναι] ἐ6 πον, 465 πέρ] ρΘΠΟ65 ἸΠΙΠ]ΔΡῚΠἃ - 

θ]65. ὕογοϑζ, ρᾷν θχθῃρίβ, 8ἃ ποίβ ΧΠ]Ι, 745-746, 5ὰ: τὸ χθιζὸν.... 

χρεῖος. ΠΠ| ἃ ΡΓῖ5, οοιηπηθ οἡ αἰ, ἰ6 απο ρον 16 ΠΟΙ, [6 101 

ΡΟῸΣ ἰὰ πυϊῖ. Νῖαϊ5 ποὰ8 ἀθύοη8. ἅιι581 ΓΟ πάτα οοίΐα }πβδί]ο6 ἃ 

Πρ πον, οομπηπθ ἃ θοῖΠ 6 50Π ΠιαῖίΓΘ, ΘΟπηπΊ8 ἃ ϑριῖζηοι 1 ἔπηι]6 

ἄἀθ Βοῖδε, 4} ἃ ϑουανθηΐὶ ἀθ θομμ65 οο865 41 πὸ ἀοϊνοηΐ τΊθη 

ἃ ῬΘΙΒΟΏΠΕ, 4] βοηΐ 46 ἰπ|, οἱ σα Ὃη δϑὺ πϑαγθαχ ἀ6 οἱτο ἅνθο 

ἐΐοσβθ. άρπον, χαοῖψαθ ἰοὰὶ θοῖπα, οὰ ρΡθὰ 5᾽6ῃ ἴδαϊ, ἃτὶ [)ἃ5 

465 ρᾶρβϑδ, δϑδὺ τουῦ Υ οἱ ἢ ἀδπ5 16 παπῖ, βδαὰῦ ἀἢ ΡΘΕ ποπῖθγα ἀ6 

γΕῸΓ5 Οὰ 1] 5᾽6εϑῇ ῬθυΠ15. αἾΔΥΟΙΡ 88 ρϑηδέθ ῬΓΌΡΙΘ, οἷ πηόηιθ 

4αοΙφαθίοϊβ ἀ Ἰπνοπῖον ἄθθ ἰθφοηβ. Ναϊθ οβὲ8 ραββᾶρεβ δοῃηΐ 

ογι ΤΆΤ. 

[ἃ νγαῖϊο ἐάϊποι ἀθ Πιηάοτ! θϑί Ὁ}! ]ο (6 18δδ, 66}]6 41 ροτίβ 

ἰ6 πίρο ἀθ φιμαίΐνἰόηιο ὀαἑ ον. Ἴ,85 [015 Ῥγθ πιὸ 85 π᾿ ἐταϊρηῖ, ἀὰ 

ΡΙΌΡΓΘ ἅγϑι 46 Πιηάογῇ, 46 465 ἔγαγαῖχ οἱ 1] π᾿ αναιῖῦ ΡΤΘΒ16 

ΤΊΘΠ Π}15 ἀπ 516Π, πιόμηθ ἰὰ ἱγοϊβιὸπηθ, οὐ ἀέ]ὰ ρουγίαῃτί 11 ΘΟΙῚ - 

ΤηΘηρ ΑΙ ἃ 5᾽ ΘΙ ΠΔΠΟΙΡΕΓ. [ἃ φααίΓιὸΠγ6, ἅτ ΘΟὨΊΓΑΙΓΘ, οϑί πὶ {ΤΆ ν 81] 

ὑγὸ5-βέγιθιχ ἀθ γϑοοοτιίζίογι, Θουαπλ6 οἱ ἀ1 θα ΑἸ] οπλαρ 6, 51Π0}; 

ΟΟΠΊΠ16 861] ογαιΐ 1 ἸΠαΙΖΌΘΙ 16 {|πθ, ἀπ νόρ 8016 οἱ οοπιρ]ὸϊΐο 

γθοθηδίοτι. Τ,6 ἴοι 45 501146 ἀο ΟΠ οϑὺ τοϑιό ; πλὰ15 ἰὰ ῥ᾽ αραγὶ 65 

1, βομξσέβι ολάμικὰ σά ορίμηογιμη ἰἰδνο- ἐεἰο φιαγία ἐμιοιναάαεϊον, Τιδὶ μαῖα, 2 γο απιθ8 
γώην βάδην δαργόσσα, οι ας Ομἰϊοίμιο ἴη-85, 1 Ῥγοπιϊὸγο ὀάττοπ γαῖ δις ΡυΡΙόο 

δικιάονγο. Ῥυωηιεείέμν Μαασιὶνϊ αὶ 86ι- ἔγθηΐθ ἂη58 διραγανγαπῖ, 6 8326, Οἴαιϊς 

ξοϑιδοί, Ηονιονῖοα ἀἰϊδοογίαἰΐο ἀμρίσα. Εαἀϊ- πὸ 5ιρ!ο γορυοάποιίοι ἀο ΥΥ̓ΟΙ, 



ΟΧΧΥΤΙΙ ΙΝΤΆΟΘΌΟΘΤΙΟΝ α Ν᾿[ΓῚΠΙΑΘῈ, 

Ιθοο 5 ΘΟ! βία 5 ]65. οἠΐ αἸβράτι, δ᾽ ΑΥΙΒΙΆΡαΙΘ. ἃ θηῇη οοϊηρὶέ 

ΡΟὰΡ που οἤοβο ἄδπ5 ἰὰ ροηβόο ἀ πῃ ὀάτιοαν ἐ Πομπιὸγο. 

Πιπάου, ἀλη 58 ἢγόζοοο, ἴατι ἀπε πο π ον }}]6 ἃ ΑὙἸδίαΓ 16, 

οἵ 56 ἀόδοίαγο, οοῖτο [015, ὑόϑο πηθηΐ οἱ Ραμ ομθυηθηΐ ἉΡϑιαγο θη. 

ΠῚ ἀθπιαη δ ργοβήιθ ραγάοη αἰ ΔΥΟΙΡ 51 ἰΟῃρΊΘΠρ5 Τϑροοίό [65 

ΘΡΓΘῸΓ5. 46 Δ  οΙ[: 11 νουάγαιϊῦ τόθ ἴα]Γ6 ΟΓΟΙΓΘ 41}} 165. ἅγαιί 

οοΟΠἀαπηηόο65 (5 Π᾿ΟΓΙΡΊΠΘ, Π]815 (16 [65 ργό)ρόβ ἀ ῬΌΡΙΙΟ π6 ἰὰϊ 

ἉΥΔΙΘηΪ ΡΟΙΠΐ ΡΟΥΙΏΙ5 ὉΪΟΥ5. 46. ἀοηΠΟΙ 58 {15} 01 100 ἃ 565 50111- 

Ραϊοβ΄. ΠιΘἢγ5. ὀΐαιῦ νοπὰ 16 σομ ΓΟ ἀδη5 ἰὰ σοηνιοοη 486 ἰὰ 

γόρθηβιοη 46 ὙΥο Γ 1αἰβδαῖν θθαιοοαρ ἃ ἀόβιγευ ἢ τη815 06. Π᾽ 6ϑΐ 

4α αι Βουΐϊ 46 Ἰοηριιθβ ἀππόοβ 4α᾽1] ἃ οΓὰ ΡΟΌΥΟΙΡ ἱπιριπόπηθηΐ 

ΠΉΡΓΙΠΊΘΡ πῃ Ἡομὸγα ρα5 οοηίοτιηθ ἃ ἰὰ ἀϊονιΠοβα ἀ᾿ Αὐ βία 6, 

ἃ 1581 ΘΟΠΙΌΓΙΠΘ Πηδη6 4116 ΡΟΒΒ1016 ἃ οοἴΐα ἀϊογιποβοἷ. 

ΠῚ [αι ροιυχίαπὶ 565 Γόβουνθ, οἵ π᾿ Δἀπιοῖ ρὰϑ5 1πΠ6]150Πποϊϑπηθηΐ 

ἰουΐθ5 [65 ἰθοοπβ Αἰ] έ85 ἃ Ατιβίανααθ. Τ᾿ ΟΥΙΡῚπο 46 406] 48685- 

ὉΠ65 Π6 ἴὰ] ἃ ρᾷ5 5612} 6 Δ ΠΘΗΠΠ4α6; αἀ᾽ Δα Γ65, ῬΆΤΤΩΙ 661165 Ταϊ 

5οηΐ ρουτίαῃϊ αἀ᾿ ΑΥΙδίαγαοθ, [01 ομΐ βθι]ό πηόα!οοῦο5, Οὰ πη π]6 

ΠΑΝ 1565. ΝίΑΙ]5 1] ΓΕοοΠΠδῖΐ 116 565 ἈΠ ΓΙ ΡΆΙΏ165 π᾿ Θηραροηΐ ρ6Γ- 

Β0ΠΏ6, οἱ 416 ποῖ ροὺϊ ἃ θΊθη 16 ἀτγοῖῖ 46 ῃ᾽ ὁπ ρᾶ5 16 βιϑηὗ. Π 

τη ΔΙ ΠΘηΐ δυσίουΐ 4 ὍΠ π6 ἀοἷζ ρὰ5 ἰου]) ΟὐΓ8 5 ἀβίσειηάγο ἃ [Ὁν- 

1Ππορτάρο ρῥγέόγέθ ρὰγ ΑὐἹβίασαιθ, εὖ 4} ΠὟ ἃ ἀιποιηθ ΓαΊβ0η; 

΄αδηα οη ἴγοῦνα 16 Ἰαροιηθηῖ α᾽ ΑΤΙΒίΆγα6 δα ἀὀΐααϊ, ρου π6 Ρὰ5 

αἴτα α᾿ ΑὙἸϑία 116 58 [ΓΟΙηρ6. ἈΙΘη 46 Ρ] 05 Βᾶρ6 416 065 ΡΓΙΠΟΙΡΕΒ. 

Ῥδυβοόηπθ μ6 Ὀ]ἀπηθγα ἀοΠῸ 7Δ1η815 ΠΙΠΔοΥΕ 46 π᾿ ΆΥΟΙΡ ΡΟΙΠΐ ΠῚ15 

ΘΗ ΟΓΡΟΟΠοῖβ 16] νῈγ5 Γγαρρό α᾽ αἰΠέτόδ6 ρᾶτ' Αγ βίαγααθ, οἷ ἀ᾽ ΥΟΙΓ 

ΘΟΏ ΒΘ ὁ ἰ6] ρᾶβϑβᾶρθ ἀ6 ἰὰ νυ ]σαῖθ 401 π᾿ ἐϊαιί ροϊηΐ οὰ 4] π᾿ ὀϊαιῖ 

ΡΙὰ5. ἀδη5 16 ἰοχίθ ἀθ ἴὰ ἀϊογίῃοβα, οἵ 46 π᾿ γον ροϊηΐ ἀνθαρ]ό- 

τηθηΐ ΟὈἰθηιρέγέ ἃ ἰουίθ5 165 ΒοΠη δ η5 α᾽ οἴδοον 1 δαρηηθηΐ, 

401 Ρα]]]θηΐ ἀδη5 165 ϑολοίΐος Α.. ΕἾ δϑι ἀ᾿ 1] |6ιιχ8 ΓΘΉ ΓΘ ΒΘΥΥΙΟΘ ἃ 

Ατιδίαγαιιθ, 486 46 οοῃίτγοϊου ἀνθὸ ἰὰ ἀθυπίὸγα βόγόνιιἐ 165 ἰό- 

τς Ῥνόψαςδ, ἃὰὰ Θοταιηθποθπιθηΐ: «..ὟΥ οἹ- ὃ, 1υϊ. « Τίὰ ἰχοΐαπι οϑὶ πῇ.... 4 πᾶν ἴα 

« {1 βρο  5βι πηι πὴ ὙΘΟΘΠΒΙΟΠΟΠῚ 56οιἔιι5, πὸ. « ἢφὸ δάϊο.... ῥρσορῖπ5..., δοοράθιες. δά 
« 404] ΟΙΏΠΙ δχ Ρᾶν[6 ρυόβραπάα νι ἀθυδίι, « ΤΟ Πβίοπμθ πὶ ΑΤΙ δέν ϊ....» 

« 566 πο δὰ 6]115 ογὰξ τππὴ ἔθη ρον 5 1 8. ιόλιοο, 1». νὰ : « (δἴθυπιπη πΠῸ ΠΘρΡῸ 
« 50]10115 οὗ ἴῃ Αὐμ οιη 5. ἀπιοίου ἴὰ5. ταὶ 6. « ἴηΐοι ἰθοΐϊΐομεα ΑὙΙβγανο αἰ πιὸ γο]θοῖαν 
« οοπϑιξίιμι 4αϊάθηιν ν ἀθυοθῦιχ παι} ἃ ΠΟΥ] Ὲ« Θ]ΌΓΟ5. 6558 6. Πα 15. ἉΠῚ ΠΠ|6Ρ 56 ΠΕΓῈ 
»-. -“ ᾿π δ τομο 1ἰδάθπὶ ἀοϑἐπαΐα ἀδῖθ1ι5..» « μοβδϊπξ, » 



ΠΕΒΝΙΕΒΒ ΤΆΑΥΑΌΧ ὈΒῈ5 ΜΟΌΕΒΝΕΞΒ. ΟΧΧΙΧ 

το π5. αὶ αἰὸριιθηΐ 50ὸπ ποπὶ. ΝοΟιιδ 6 ᾿ἈΧΘΥΊΟἢ5. αἰ ἈΡ δια 165 

τηδ ἢ 6 5ἴ65, 81 ΠΟῸΒ ΠΟῚΒ ἢ ΓΆΡΡΟΓΙΟΠΒ του] Οὐ Γ5. ἃ ὁ6 απ θη [τ 

ἄἀδηδ ὑπ τοῦθ! ρθη ἀδ ἰλαϊοβ. Αὐιβίαυ 6 πῃ ᾿θιΐ ΠιΔ15, Ὠἱ 46 

ΕἸποανῖθ (65 οΤ ἈΠ ΠΙΔΙΓΊΘΠ5. 4] 56 501 ὕΓΆΠΒΠ115 8565 [ΘΟ 5, Ηἱ (6 

ΕἸΡΠΟΛΆ ΠΟ 465 ΘΟρ᾿βῖο5 4] 165 οἠΐ αἰτόνόθϑ, 4] βδουυθηΐ ομΐ ὈΓῚ5 

ὉΠ ποῖ ῬΟῸΡ πῃ ΔΌΪΓΘ, πη]. ῸθΠ ΠΟΩΣ ΡΙΌΡΓΘ ΡΟῸΓΡ ὑπ ΔΌΪΓΟ 

ΠΟΙ ΡΓοΟρΡΓο΄. 

[ὦ οοπνουβίοη ἀθ Οιμαυμθ Πιπάον ἃ ἰὰ ἀοοίτιηθ ἃ. ϑἰἈΓ-- 

ΟΒθηηθ δὶ [6 ρ'υβ βϑᾶι ἱπΠ]οπρ 6 46 [1,615 ρύϊ Ὄβρέγον: οἱ 

οοἴζθ ΘΟΏΥΘΊΒΙΟη. 6 ἴαις ρᾶ5 ΠΊΟΙΠ5 αἰ Ποπηθον ἃ Πιπάουν! «ἃ 

Π6ἢγ5 ᾿α1-πηόηηθ. ΠΠ πὸ ἰαπϊ ρὰ5 τπ6 πηέπ!οογα ἴοτος ἀ᾽ ἀπιθ ρον 

οΟὨἤδββου, ἂὰ Ροὰϊ ἀθ ἰγϑηΐθ 8η8, 4 ἢ ἃ ομδηρό ἀ᾽ Οριπίοῃ, οἱ 

4 Ὅἢ 6ῃ ἃ ομᾶηρσόέ 5005 1 Ἰηἤποποθ α᾽ δαῖταϊ. Πιπάοτ γθοοπμηαῖν 

416 οδϑὲ [,6[γγ5 {1 [ὰ] ἃ ἔα! ΘΟ ργ πάΓ 165 ρου [ΘΟ ]οἢ5 α᾽ Αὐιϑίαγ- 

46 ́. Ῥατάἀοππομβ-Ἰὰ1 ἰΘ ρϑῦϊ τοῖον ἀ᾽ ΔΠΠΟῸΓ ῬΓΟΡΤΘ ΡΆΓ 400] 

1] β΄ δι ἱπηρ086 ἂ []- ΠηδΠ16 501 565 Ρ᾽ ΙΒρΟΒΙΠΟΠΒ ΔΓΙΒ[ ΓΟ] ΘΠ Π65. 

Ῥαγάομμομβ-] 1 ἀ6 ἢ ἌΥΟΙΡ ρᾶ5 Του] ΟΟ 5. ὀϊό ἃ 1.581 ΔΙ Ιϑ[ ΡΟ Θὴ 

ΖαὮ] δυγαῖῦ ρὰ οἵ 4}} δυγαϊ ἀὰ [᾽ὀϊγτθ. Ῥαγάοπηοηβ-α! Θηἤη 

ἀ᾽ἀνοῖν τηόαϊν ἀ᾿ Ατιβίασαθ, εἵ 46 [Ἄν ιν γθργόβθῃϊό οομπημη6 οᾶ- 

ΡΆ00]6 ἀθ ἰουγθβ βΥγθῸσΒ5 ΟΥἸΠ Πα Θ5ἦ : ο᾽δϑί ᾿πΠ6 88 5δοίοπ 41} 

ἀοῃπθ δ ραββϑαηΐ, Θοπηπλ6 γαῖ [αὐ 18.415 ΥΥ̓ΟΙΓ, ἃ 1ὰ νη 469 

πο ἄθγπμθβ. Πιπάοτγῇ ἃ [᾽ν ἀθ ἀἴγθ χὰ Ἂπ πηοάδιπθ, ἃ ἰὰ ρ]δοθ 

ἀ᾽ Ατιβίαναθ, δὰϊ τηϊθαχ οἴ οὶϑδὶ θηΐγα 165 ἰθβφοῃβ ἀΐνθιβθϑ, οὐΐ 

οοῃϑίταό ἀπ ἀἸοίοη Ποιηότι 6 Ρ] 5 βὰγθ. 851 οβ]ὰ ὄϊαιί νσδὶ, 1] 

[αυάταις ἔαιτα οοιηπις ὟΥ ἢ οἱ οοιημηθ ἰδηΐ αἀ᾽Δαΐγθ5; τη815 [ἰὰ 

ΡΓΔΊΖαΘ μαῖα 6}}6 ἀθ Πιηάοτ ργοῦνθ 486 οοἷα δϑὶ ἴαιιχ. Οἡ ρϑυΐ 

μηδ ἀἴτα 486 Πιπαουῖ 5᾽ 6βϑ[ [αι σγαπα ἰοσῖ, ἀδΔη5 4α6] 1165- 115 

ἀ65 οἂ5. οἂ 1] ἃ τα]ϑῖό 165 ἰθβφοῃβ ἀ᾿ Αγιβίασαιθ, ΑἸΏ51, ἅτ γε5 1], 

1. Θιπάοτῇ, βγόψαοε, ". νι: «.... π 1ῃ- 
« ἴαγία δὲ ΑὙΙΒΙἌΤΟΠΟ,, τη ΠΏ} Ππ1586. ορογίοϊ 
« ργδιηπη Δ ο05, 4.115 ΑὙἸΒΓΆΤΟΙΙ Ἰδοῦ] πιπη 

« ποιπεαπη ἀθθθπηι5, ράτα τη ΔΟΟΙΓαἴΟ5 [111556᾽ 
« ἃιισξαμη 116. πιά] πὶ ἃν ΠΡΌΓΆΥῚ15 6556.... » 

2, βνόψασο, μ. ν : ««... ΑΥἹβέαγομιι5 ΠΟῸμ 

« βοίυμη ᾿ησοηῖϊο, ἀροῦν πα ἈΓΕΒΩ4ῸΘ οΥἸ οο. 
« [ἀουϊταΐα, σα δὕϊαπη 56} 1}} ΞΟΠ 15 Ηο- 

« ΙΠΘΙΊΟΙ ΘΟΡΏΙΠΟΠΘ, σ᾽ ΔΠΠ ΠΊΕ 608. ΘΘἴΘΙῸ5 

α ΟΙηΠ65 ἰοῆσα ϑβϑιρογαν;: {πο ΟΔΡΟΪὰ5 

« [ΘΠ γβίὰβ ἴῃ πργὸ ἐδ Αγϊϑέαγοιὶ σφεας 

« Ηοριογῖοῖς ῬΥφοΪάγα οβίθπαϊε.... » 

8. βγόγαοε, Ρ. νι : « .... ἸῺ δὰ 4 ἴμπὶ 
« ογὰϊ Ππογαπι βίαἀϊοναμα σοπάἸοπο, ἢ θυϊ 
« ποῃ ροΐοδνγναξ 4{1π τα] τὰ ν 6] ἃ}0 4115 δο- 
« οθρία ΡΓοΡαγοῖ, ν6]} 088 ΡιορΡομογοῖ, 48 

« Βοάϊδ,αγίθ οὐιὔοα ρου ΘΟ ΠΟΥ] 5 πὰ πὶ ααΐ- 
«Βε5 αγῴςὶ νϑίθγοβ αἰοι σα πίαν ἰθριθι5 ἀἀ- 

« 5ἴυϊοῖα, πὰ ργο θα πάὰ 5ιηξ.» ἡ ογο2 [65 γὸ- 

ἰῤσοριὸποθς ἀα ὙΥοἸ , ΧΙ,ΥΊ, ». οσχχχι, 439, 

πο τ 



ΟΧΧΧ ΙΝΤΆΟΌΌΟΘΤΙΟΝ α 1 ἹΠΙΑΡΕ. 

144,1} π|, ἄνες  όποάδοϊο, φὴ κύματα, οἵ Τερᾶγ6 ρΡᾶϊ οοηδόσφαθηϊ 

ΟΟΠΊΠ16 ΔῸΙΠ ΘΗ 46 16 νουβ ΧΙΥ͂, ὅ00. Αἴπεὶ 1] αἄτηρῖ, 1, 193, 

οἵ ἀδῃ5 [65 ραβϑᾶρϑϑ Δα] Οριι65, [6 πιο ᾿ηνθηϊό ρὰν ΤΙ ΘΓΒΟἢ : εἶος. 

Ἰ)ὰπ5 Ῥϑαποοιρ ἀ᾽ Θη ἀρ ο 5 1] Θοηβογυϑ ἰὰ νυϊσαΐθ, φυδπά 1ὰ Ἰθςοη 

α᾿ Αὐβίαγ 6 θϑί ρ] 5 οἴαιγθ, Ρ]Ὲ5 1516, ΡΙὰ5 ροέτ4α6, οἱ τηόμπηθ 

Φαρα θίοΙβ Γθοοθπθ. οομηπη6 [6 }18 ρὰΡ ἀ᾽ ἐπηϊπθηΐ5 ρΒΙ]ο] οριιθ5, 

Τὰ ἰγαάπποι Ποπιόμ]αθ ἀοηΐ ΠΟὰ5 ΤΟΙ ΘνΟη5 5 ἀυγόϊθ ἃ (τΠ]- 

Ιαὰπι Πιηάονῇ, ΝΟῖθ ῬΆΘ50η85 50115 5116 Ππ06 65. ἀΠΠ]0π5 41 ἀό- 

Ἰνθηΐ 46. 50Π ἔγᾶνδι!, ΘΟΙΏΠῚΘ. ΠΟΙ8 ἈΨΟΏ5 ρᾶβϑϑό 50015 51|6Π66 

Ο61|165 4] 86 ται δομθηΐ ἃ [᾿ΟγΠοάοχὶθ νυ]ρσαῖνα. ΠΙΒΟἢΒ Ρουν- 

ἰᾷηΐ ἀπ τηοΐ ἀθ δι. (ἶδϑὲ ἀπ ὀχοϑι]θηῦ ᾿ἰγγο ἀθ οἶαϑϑθ. ἴ,6 

τοχίθ Π6 τϑριοάιυμΐ ρᾶ8 ΒΡ] θιηθηΐ τ[Οαϊ65 [165 ἰθφοη5 ργόϊόγόθϑ μὰν 

Π]ηΔοτ. Νοὺδβ Υ ἰτουγνοηβ φή, ΠΠ, 144: γηᾶ]5 πΠοὰ5. ΠὟ ἱγοινοηβ 

εἶος, 11, 193 ΠΙ 4165. [.ὼ8 ΘΟ πηθηΐδιγθ, σοιηπηθ οοἰυϊ ἀς ἢω- 

ἀου]εῖη οἱ α᾽ ααΐγαο5, δϑί τουΐϊ ὀχρ! θαι, ΠῚ Ὗ ἃ ρᾶ8 1Π6 56]6 ποΐθ 

ΟΥΙΠΧαΘ; 1] ΗὟΣ δ ἃ ρᾶ5 πηόμηθ ᾿᾿Οπλργο. Νοὺβ ᾿᾿ἀνοηβ νἱνθ- 

Πθηΐ Ταργοῖϊὁ; ΟΡ ΠΟῚΙΒ Υ ΔΌΤΙΟΠΒ ἰτοῦγό 465 ἀΙΓΘΟΙΟΠ5 ΘΧΟΕΪ- 

Ιϑῃῖθβ. [ἃ ποίει ἀνθὸ [ἰ86416}16 ΕΘ] ᾿πίδρργὸϊθ, δϑῦ πῃ ραγαηΐ 46 

Ιὰ ργόοιϑδιοῃ. ἰαπλϊηθαβα 4} δὰΐ ρογιόβ ἀδπῃ5 ἰὰ ἀϊβοιββδίοη ἀἃ 

ἰοχίθ, 46 ᾿᾽ασῇ ἄγθὸ ἰθα86] 1] οὐϊ γέβο!α 185 σγαπάθβ αἰ Που]τόβ. 

Νοῖλδ ἁυΓΙΟη5. γοαΪα ΡΟΌνΟἾ ΠΟΙῚ5 αἀἸΒΡΘΏΒΟΡ αἰ ΘΧΡΙΙΠΊΘΙ τΠ6 

ΟΡΙΠΙοπ 50. ἰὰ γόνοϊαϊμοη Ππομπηόγιαθ ἰθηῖόθ 1] γΥ ἃ αἀἰχ ἃπ5 ῥρᾶγ 

Εμημηδη6}] ΒΕΚΚοΡ. ΝαιβΒ. οα ἰτοῦνθγαι ρὰ5. 4α᾽ ὄϊσαηρα πη τα] 

ΡΆΓΕΙ ργ]5. 1 Ἠοπιὸτο 46 ΒΈΚΚοι ἃ ἀό]ὰ οὐόό ἀπὸ ἰνδαάπίοη. ΠΥ ἃ 

ἄοπο ρου ποιιβ ἈΡβοΪ 6 πόοοβϑοιτέ ἀθ ραυ]ορ. ΝΟ ἀἸΓΟΠ5. ΤηδΠη6 

ποῖγα ρβηδόο τουΐ θητὸγο. ἧ 

ΒεΕΚΚοῚ ἀγαϊ ἀοηπό, ἀὸδ 1843, ἀπὸ ἐσποη α᾽ Πομηὸγα ἔοσι ἀ1- 

[ἐγηΐθ ἀπ ἰθχίθ 46 ΟἹ; πλαὶβ οα μ᾽ δϑὲ χαΐθῃ 1858 4} ἃ ἀἱϊῇ 

500: ἀδυηῖοῖ τηοὶἥ. 

ΒΕΚΚον ἀῤοϊατο τὰ ποποιηθηΐ, ἀδπ5 88 θη όξζαοσο, ψα᾿ ΑὙἸβίαγ 8 

Ὧ6 [6 βαϊιβίαιῃ ροιηΐ, εἴ 416 805 ἈΠ ΙΠΠΟπ οϑίὶ 486 ΘΟηϑΕΠ{π|6} τι 

1, ΗΟΜΕΒΒ5 [ππλρθὲ, ορκέωνε νοι . Κ΄. 2. Ολκ μιν ἨΟΜΕΒΙΟΛ ἤηιηαπιοί Βεκζάεν" 

Ἐφ οὶ; 2 νο]απη65 1π-80, Βου]π, 1864, 4πὲ- ὠποπάσαθαέ δὲ ἀπποίαδαί, Βοππ,, 888, 

τὸ πι6 ὀάϊποπ, (Ο]]δοἴϊοι συθοάιαο οἵ ᾿ατπ6 2 νοϊιαπηθ5. ἴῃ -85, Τ᾽ πποϊαϊ!οπ π᾽οϑὲ Ζα ἀπ 

46 δλαυρὶ δὲ ϑαῦρρῳ. ΟΠ οΙχ ἀὸ νὰσιηΐοβ, 



ὈΕΆΝΙΕΒ5 ΤΒΑΝΑΙΙ͂Χ ΒΚ. ΜΟΡΕΒΝΕΝ. ΟΧΧΧΙ 

ἰθχίθ οἱ ραϑ ἀποίθῃ οἵ ρ᾽τι5. οουγθοῖ {πὰ οοἰ αὶ ἀ᾿ Ατδίαγααθ. Π 56 

Παῖῖθ ἀθ ρουνοιῖν ΘΟΠβΕ 6 66. ἴθχῖθ ἂὰ ᾿πούθῃ (6 Π᾿ΔΠΔΙοσΊθ. 

ΟἸηφαδηΐθ ἃπ5 46 ταν ΙΧ 50 ἰοῦΐθ βογίθ α᾿ ααΐθι5 ΠΟ ΐ Τη15 6 

ῬΟΒΒΘΒΒΙΟῚ 6 ΓΟΘΒΟΌΓΟΘΒ ΟἹ ΠΟ 65 5 [Π58η 165 Θ᾽ ΡΟΌ ᾿ΠάΠΠΓΘ ἄνθο 

σον π46, οἱ ῬΟῸΣ ΡΓΟΠΟΠΟΟΙ 6 ἰοαΐθ βόοανό, ΑἸΏΒΙ 1] 5α1ϊ, οἵ 46 

ΒΟΊΘ 66. ΘοΥδ 6, 4116}5 βοΐ 165 Ὑ6Γ5 411 [πὶ Ἰ6ο! ΠΠπηθιηθηΐ ρᾶγι 6 

ἄπ ἰθχῖθ, {αθὶβ βομῦ οθὰχ 41 πὟ ἀδΠθηπθηΐ σα π6 ΡΪδοθ τι581- 

ρέθ. ΠῚ ϑαϊ: χὰρ 16 ἀϊραμηπηα δϑῖ Πα ]ΒρΘη58 016 ἀδη5. ἰὰ ἀϊοιίοη 

αἀ ομπιὸγε, οἱ 1] δα δὴ {1615 Θπάγοῖ5. ἰὰ ργέβεποα ἀπ ἀἸρδηη ἃ 

οϑὺ Πα Ἰ5ρΘηΒ8} 68. 1] 541 486}16 οϑί, ἀδὴ5 ὁπασαθ ραβδᾶρσθ, ἰὰ [ὈΓΠῚΘ 

ΓΑ 16 ἀπ νϑῖβ, οἵ 51] [αὶ 1ο] ἂἢ βροπάόθ, Ἰὰ απ ἀδοίγ]β. 1] δα]: 

απ ἀοἱ᾽ αϊτο ἰὰ ἀἸόγοβε ἀδπ5 [65 ΠΟΠῚΒ ρα  ΓΟΠΥΠΎ465, οἱ αἶγα, 

Ρᾶν δχβπιρίθ, ᾿Ατρεΐδης, Πηλείδης. ΠῚ 5410 4.6}16 6ϑ 1ὰ Ρ]1ι5 δχδοίθ 

ΟΥΕΒΟΡΤΆΡΠΘ, ἰὰ πηθ]] ]6ϑιγα δοσθηιαδίοη, ἰὰ ροποίπδιοη [ἃ Ρ] 05 

γόσαϊπονα. 1] ἃ ΔρρΙααό 88 βοῖθησα ἃ 1᾿ ]ἐἑαείο εἱ ἃ ᾿᾿Οἀγοδέε - 1᾿Ἤο- 

πηὸγο 4} ἀοηηθ δϑὶ ἄόμπο ἰδ νγϑϊ, [6 θοῃ, 16 ραγίαιτ, 1 ἀπῖχαθ΄. 

ΒΕΚΚΟΡ πθ αἱ ροϊμῃΐ 486116 θϑί ᾿᾿όροχψαθ ργόδγιϑιαγομίθηπα ἀπ 

τοχί ἀ᾽ Ηομηὸγε 46 ἰδ486}}6 βοὴ ᾿ἰτνρα στϑργόβθηϊα 1 Ἰππᾶρθ. 1,6 41- 

ΘΆΠΏΠΙἃ ΠΟΙΒ τερογίε ἃ Πα! διθο]8 ΡΟΣ 16 πο] η5. Π,ἾῸΓ- 

1Πορτᾶρῆθ ποὺβ ταπηὸμθ θη ἀδρὰ ἀθ ᾿᾽Δτοποηΐθ Επο]146. ϑαρρο- 

8028, ἢ ἀόριϊ ἀὰὰ ἀἰρσαπηπια, 416 ΠΟῖι5 ΔΥΟΠ5. 101 ᾿᾿ Ἠοπιὸγθ 468 

ΡΙαίοη, ἄς Πόπιοβιπὸῃθ, Α᾽ Ἁτιϑῖοίϊθ ; ΒΌΡρΟΒΟἢΒ πιόπηθ 4116 ΠΟΙΙΒ 

ἉΥΟΠ5 ΠΠ6 ὑΡΔηβογιρίοη Παάὸϊθ, ἀΔη5 τὴ Δ]ρμα!δί ρεγθοϊοῃπέ, 

ἐς 1 Ηοιηὸγα 46 Ῥιϑιβίγαϊθ. Εποουθ [411 1{-1} [Δ|556 7 165 ΘΟΓΟΙΪ5 οἱ 

[68 {π|πὸ58. Ὁ 6 φαρῃοηδ5- ΠΟῚῚ5 ἃ ΨΟΙΤ ΘΟΠΊΠΊΘΠΟΘΟΡ 1᾿ ]ἰϊαοίο, 585 

486 ΤΙΘῊ ΠΟΙ5 ἀ156 46 ο᾽δβὲ 1᾿ ἢ ἑαείθ ἢ ἸΔΊΑΣ δὰ ἔαυχ {{τὸ ἀθναῖν 

ΔΙΏΘΠΘΙ ΙΛΙᾺΣ ἀνδηΐ [6 ῬΓΘΙΏΙΘΥ γ6 5. Οπδηΐ δὰ αἀἸ ΑΙ ἃ, ΟὮ ΠΘ 

γοΙΐ ρᾶ5 ρίυ8 οἤθζ Β}ίίκθγρ, 416 ομθζ ἤδυπα οὰ ομθῷ Ῥᾶγῃθ 

Καηιρῃῦ, ΡΟΌΓΩΙΟΙ 1] δϑὺ 1ο], ῬΡΟῦΓΟΌΟΙ 1] π᾿ οδ ρᾷ8 ἰὰ. [,6 τηοὶ 

ΤΑΙᾺΣ [α]-τηθπη6 οϑῦ ἅπ6 Ἰποομβόσαθηοθ. 81 ἰὰ νι] } 6 οϑῖ Είλιος, [ἰὸ 

Ροδπη6 δϑῦ Ειλιάς, βίῃ, οομημηδ ἰ᾿ὀογιγαιῦ Ῥάγπθ Κ πισῃϊ, ΕΙΛΕΙΑΣ. 

ι. ΠῚ ἔδας Πνὸ ἰὰ βγέγασε δι δηΐου. Νοὰ8. « ϑδάρπι 11 ἀπαϊορσιὰ ἑάπαυδπι ἀπο 6 5666 - 
ἐγαπϑουΐνοπβ ἅτ τηοΐπ5 1ὰ ρῃγᾶ86 ἴὰ ρ]β ἈΑἋ ἴαΐα εἴ ργοθαΐα δἰϊᾶπι οομ ἢ οπ 5 ἔγθίμ5, 

οἀγδοϊόυ σία : « Ναπο, ρΡοϑὲ ᾿δέγα ἄθοθη, «ἃ γϑαδβρίά συΐρο ᾿θοϊϊοπθ Ἰοησίαδ. 8 πη 
« πηυϊζαηαε [δου ατ]5 τηθ.0, 51 4 6βῖ, οὐἱ- « 1105 ἀπία τη6 δάἀϊζον ἀϊδοθάο. » Ἐπ 4353, 

« στο πη εἶθ πὶ βου! ρτογ 5 Θχρθυϊπηθπία, ΒΕΚΚΚον ἀναϊ} βοϊχαμῖα οἱ ἰγϑῖζο ἃΠ5, 



ΟΧΧΧΙΙ ΤΝΤΕΟΟΌΘΤΙΌΝ. αὶ ΒΓΑ ΤΗΝ: 

Θη ἀἴνὰ ρουϊ-ὀϊνο 46 16 πο! Ἰλιάς Θϑὲ πιοάθγηθ, δὰ ὁσαγὰ ἃ [᾿ἀπ- 

{αφυϊὁ ἀπ ροῦπηθ, οἱ {46 ποὺ ἀθνοηβ [ὁ Υ ΙΓ ΘΟΙΏΠ16 [6 ΡΙΌΠΟη- 

φαϊθηΐ 165 ΪοπΊθη5. Ναι5 οϑῖτο ΓΆΊΒΟΠ Π᾽ 6δὲ ρᾶ5 58Π58 γόρ!{ὰ6΄. 

[6 βυϑίομπηο αἀ᾿ αἰ μότοβθ τὴ15 6 Ῥγαῖι6 ρὰγ ῬΘΚΚΟΡ ΓΘΡΟΒΘ 51} 

ὉΠ ΡΓΊΠΟΙΡΟ τί 5Π}0Ρ]6 : (᾽ὁία πὸ πιὸ ρέαί ρα. 1] δαἴπι, ΡΟ 5᾽ 6 

ΘΟΠΨΔΙΠΟΓΘ, 46. ΡΡΘΠαΓΟ ἅτ Παϑαγαὰ ἀπὸ 465 ρᾶροϑα ἃχ θὰ5 468- 

416}165 ᾿᾿ἐἀτθον ἃ γο]οϊό 46 8δοη ομοῖ 4αθ 46 νοὺ5. οἷ 406 | 486 

Ῥαβδᾶρ ποη βιϑρθοιόβ Ππ54᾽ ἃ ἰὰϊ. Οη ἀδνίπογα 4.6] Φα6[οΙ5. ὰἢ 

πο 1 46 τέραρηδποα ; ΠΊΔ15, αἰ ΟΡ ΑΙΠΔΙΓΟ, ΟἹ 568 ΟΓΘ ΒΟΓἃ 6 ἢ ΨΔ]Ὴ 

[Ιὰ τόϊθ ροὺγ ἀθνίποσ. ΠΠ γ ἃ ἀ685 αἰ μέϊοβοβϑ 4] 6 5οηΐ ροϊηΐ ᾿πῖο- 

Ιέγα θ] 65, θθοοσο 4 ἊΠ ρῥθῖι ΒΌΡΡΓΘΠΔΠϊΘ5; ΤηΔ 151] ν 6 ἃ αἾ ΔΌΓῸΒ 

416 ΤΊδη ἃὰ ΠΠΟΠ46. 6 58 Γ81Ὁ ΠΟΙΙ5 [ἌΙΓ ΔΟΟΘΡίοΓ. ΑἸηδι1 θΌΚΚΟΡ 

πλδί ἃ "ὰ5 ἀ6 ἰὰ ρᾷρο ἰ65 νϑὺβ 46 ᾿᾿7ἠωμεο ΧΙ, δδ8-74, ο᾽ ϑ5ι-ἃ- 

ἄἴχο τουΐθ ἰὰ ΘΟΠΙρΑΓΆΊΒΟη α᾽Α]ὰχ ἅνθὸ ἢ ἂπο, οἱ τοῦῖ [6 τσέοιϊ 

46 ἰὰ γοϊχαιίθ ἀὰ μέγοβ. Εῃ νϑῦῖα 46 416}}6 στ Ίβοη ἢ Π] ἢ Ὗ ἃ ΤΊΘΠ, 

ἰἀπ5 Ηοιηὸγθ, 41] 5010 ρ]5 θάμ, Ρ] 0.5 νυἹἱρουγθαβοιηθηῖ αἰ, Ρ]ὰ5 

ὄριφαο, ρ᾽υ5 πΒοιηόγιψαθ. υδηα έποαοίεα ργοβογῖναιῦ ἰὰ οοιηρᾶ- 

γΤαΊβοη Δ᾽ Α]ὰχ οἵ ἀὰ ἰἰοπ, 71 ργέοδαἀο 6616 ἀ᾽Α]αχ οἱ ἀθ 1᾿ἂπθ, 

1 Δ] όστιιαι! ἀπ πιοῖῃ5 ἀπ τη οι [πτόγαϊγθ. Πθὰχ ΘΟ ρΑΓΙ50Π5 46 

5116, Ο᾽ἐϊα!ῦ, 5610 [πὰ], {ΠῸΡ 46 ΘΟΙΏΡΆΓΔΙΒΟΗΒ5. ΝΑ]5 1] ἐΐαι: ατθο, 

Ραγίαπί Ποπιπηα ἀ᾽ Θβρυὶ : 1] σαγάδις ἰὰ Ρ] 115 αΓδοι ΓΙ 5Έ 4.6 : 1] 

ὁὀϊαϊς, οὰ ρ]αϊὸϊ 1] ργοροβαὶ α᾽ ὀΐοθυ", ο6}]16 χα θη ρϑὰΐ τϑίσαπ- 

ΟΠΟΙ 585 ΘΠ ΡΟΓΟΙ ἄγθο 6116 ᾿᾿Δἀ πη ΡΆ 0} ]6 τ] θὰ ἀ6 ἴα τοίγαϊίθ. 

Ατιβίαραθ νϑαΐ 46 168 ἀθὰχ ΘΟΠΙρΑΡΔΙΒΟῚῊΒ 5 5ιϑίθηϊ, ρα] 5416 

ΑἸἹᾶαχ δβὶ ἰουῖ ἃ 1ὰ [015 [Ϊὰ νι] ποθ οἱ 1᾿ Ομ !ΠΟη πηόιηθϑ : « [6 

Πτοη Ροὰν ἃ νϑ}]]|ᾶποθ, α1ἰ Ατιβύαγααθ᾽ [ἀπ ροὺν 1 ΟΡ Βυ παιοη. » 

Ναιβ Ατιβϑίαγαιθ π᾿ βϑὲ τἸθη ροῦν ΒΘΚΚΚΟΡ. 

ΤΠ δϑὲ ρίυβ ἴδϑι!α 46 88 ΤΌ πα γ6 οοιηρῖθ ἄπ οοὶχ ἀθ5 Ιθφροηβ οὰ 

465 ὁουγθοίοηβ. (Οὐ δϑὺ ἴὰ ἴὈγπῖθ ἄτι γθῚ5. 4] ργόοφουρο ραχίοι- 

᾿Ιὸγοπηθηΐ ΒΈΚΚοΡ. Ἰΐαιγ ἀἸβραγαϊῖγα [65 ἀὀξβοιαοβιμόβ τηότ τ] 165 

1. 16 ποῖ Ἰλιάς, 5οιι5-π-οπίοπάι. ἀοιδή, ἐγ οοηπιθ ἐἀὸδ ᾿᾿ΟΥρῖπο δ0ὰ5. ἰδ ποπὶ 
β'σηῖῆο Οἠαπέ εἶ Πΐοηι. Ος υἰῖγο νὰριιθ ἃ ἀὰ σα }]6 ἃ οοπϑουνό. Ε]]6 56. ποιηχηαῖξ (οΙ- 
ὄινθ ρογιό μὰν μ] αϑιθγ 5 ὁρορόρθ5. ΤΟῖι5 1065 ταϊποιιθηῦ {ἐἰααῖε ἃὰὶ 5ῖδο 16 46 ϑοΐομ, χιαπα 

ὑόοΙ15. 65. ῬαΓΆ1}165. ἀπ δἱόρα ὀΐαϊοηῦ 65. [65 "αρβδούθθ Ποπιόγ! 4165 80πΐ νΘΠῚ5 ΘΟ 

ΤΠ αῖῖος. Μαὶδ Παίς αἰ Ἠοιὸγα δὲ ἰ'ὰὶ ἴὰ ρυθιηὸσθ [Ὁ15 ἰὰ οἰαπίο. ἀπ μοὰὶ ἃ 

ΟΠαης ἀ᾽ΠΠοπ. μὰν ΘΧΟΘΙ]οποο, ΕἸἸ6 ἃ ἀὰ Ἰ’διΐνο ἀπναηξ 165 [δΐο5 465 Ῥαπαι!όηόοϑβ. 



ΟΥΝΧΉΗΙ ΠΕΆΝΤΕΒΒ. ΤΆΑΥΑΟΧ ΡῈ ΜΟΡΈΒΕΝΒΕΒΞ. 

Θὲ μι ΠΡ 16 [65 ἀδοῖν]ο8, νοι]ὰ 165 ἄδιχ γὸρ]οβ {πὸ θοΚΚοι ρνὰ- 

{48 [6 Ρ᾽ 5 νοϊομ τον 5. 1,6 ἀἸραηηπηὰα [1] 56. Ὁ ἃ ΘΟΥΓΙΘῸΓΡ [65 ΠΙλ α5: 

Ια ἀϊόνοβθ ἀθ5. ΠΟΠῚ5. ΡαϊΓΟΠ ] ]π165. αἀἰμηαθιθ ἰ6 ΠΟΠΙΡΙ6 (165 

βϑροπαάόθϑ ; ἀ᾽ααῖνοβ ἀϊόγοβθβϑ, οὐ 65 ρθη 105 416 τηοίβ, δομὸ- 

νϑηΐ [6 ρϑυ ϑοιϊοπηθπιθηΐ ἀ6 ἰὰ νουβιβοδίίοη πομλέυι 6, δῖ, βθίοη 

Βεκκου, 16 ρου [ϑοϊοππθηιθηΐ ἀπ 510}6 οὐ (6 ἰὰ ἀϊοοπ ". Αὰ τοϑῖθ, 

Οἶδδὲ ἰὰ τηόπηθ πιόϊποάθ ἀποογαίαιθ 416 ροῖΡ [65 αἰπηόιοδ685 : 

ἤος νοΐο, οἷο μιδθο. 

Νοὺβ ηἶἌνΟΙΒ ΡοΪηΐ ἃ [06 Ὁ οοῖτ πηόι ποθ. Νοιιβ ἴθΓΟ ἢ 5 ρουΓ- 

ἴδ ΤΘΙΠΆΡΖΌΘΙ 416 1ὰ νΓδΙβθιῃ αη66. ἔατῦ 1] ἃΒοϊατηθμηΐ ἀέϊααυι. 

Τ᾿ Ηομὸγο 465 ΑἸθχαμάνιη8 θϑὺ ρθη 46 ᾿ΙΟΘΠμΟ65 τη! 165 (6 

τουΐθ βογῦίθ:; τηδ15 ᾿ ομπηὸγε 46 Ῥιβιβίταϊθ. ἀθναῖΐ δ ΤΘΡΌΤΡΘΙ 

ἀαναπίαρο θηοοῦθ. γόον ἰὰ ρογίβοιοη 465 ροῦίθβ 46 οδθιὶποῖ 

ἃ ὑπ αὸάθ ᾿ΠΠΡΓΟΥ βαίθα, οἷ δϑὲ 4|16} ἃ τϑθοῦβ 46 ἰὰ παῖπτο. 

ΒΕΚΚοΥ π᾿ οϑὲ ρᾶ5 16 ρύθῃηδν 4] αἷὖῦ ρραῦααό ἰὰ τπόοτιθ ἀμ 

ΡΟ δου οπμθηηθπὶ 465 νϑγβ. Πὸβ 16 1θηρ5 46 ΟΠ, 1] γ ἀναῖῦ ἀ65 

ΡΙΠ]ΟΙοριιθ5. {πὶ ργοίεϑϑαιθηῦ ροὺν ἰὰ ἀϊόγοβθ ἀπὸ ργόα!]θοίίοι 

ὄρα!β ἃ ΠΟΙ η5 ἃ 66}16 ἀθ Βεκκεγ. οἱ, ἀπ ἰὰ ργόΐαοε 46 1804, 

ΡΆ1}186 ἀρτόδ Ὀ]ομηθηΐ οθί[θ τηϑη16, οἵ ΡΆΙΌΘΔΙ6. πηόπηθ [65 υ 8 501- 

ἀἸβαπῦ ρου βοιομπηόβ". 51] ναι οοππὰ 1 Ηοπιὸτο 46 ΒΈΚΚου, 1] 86 

5610 ὀΐοππό 88 η5 ἀουΐθ ἀ ἊΠΟ 81 υἱνθ ρΆβ8: 05. Ροι 6 ΘΟΠΟΟΙΙ8 

65 νογϑί!θβϑ, οἴνθῷ ἢ Πομπηπιο 4] ἃ 165 ΠΙαῖ5. δ ΠΟΓΓΘΌΓ. ῬΑΥΠ6 

Κηῖρηι ἀπ πηοὶη8 ὀΐαιῦ οοπῃβόσιυθηϊς ἄνθὸ [κ]- πχόπηθ : 1] ὀουῖναις 

ατρεξιδης, οἴ ΠΟη Ἀτρεΐδης. 

ΒΕΚΚΟΡ π᾿ Ρᾶ5 15 46 ΘΟΠΙ ΘΠ ΔΙΓ65. ἃ 500 {ἰαείθ τὶ ἃ 50 

οδέγοοόο. (δ. 4} ἄρρϑὶ]ὶα ““πποίαϊϊο υ᾽θϑὶ χα σθοιθὶ] 465 

ῬΓΙΠΟΙρΑ 65 νὰν πῖθ5 ἅτ ἴθχίθ, ΠΠ| ἃ ᾿βΡϑαποοιρ ὀογὶῦ 588} Ἠοπιὸγο, 

ΠηΔ15 ἃ} Παβαγά, 56] 0 805 Παμηθι" ἀπ τηο!ηθηΐ, ἃ ΡΙΌΡΟΒ (65 

ΟΡΙΠΙΟΠ5 46 16] ου 16], οοπίνα [6 ἢν 5 οἱ ἀ᾽ δαϊτοβ. ΟΠ ΟΠ ΡΟ μθγαῖ 

Ἰ. Ργνέγψασδ, μυ». τν : « ογϑιμη ἹΠΡΥΙΠΊ15 « [οπε}} 8. μθοο. Ὀ]απαάϊπηθηΐα δυνίιπ 66 6- 

« [ΓΘ ΠΕ] βἔμα]056, 4.16Π} Ῥ] ΑΥΊπητ πὶ γα Ἶ1 1556 

« δά Πηροπάδπι νὰν πάἀαμπηθ δὲ Ἰοσα}}6- 

« ἴαπάδηη ΠΠπσιιατη ἈΠΕ ΖΔ ΠῚ ΟΠ 65 ΟΠ 56η- 

α« ἴπηΐ, Εθ τη ρΊ]ϑέγο ἀρ! μοπροβ. ραῖνο- 

« ΠΥΠῚΪΘΟΥΙΙ ΠῚ ΟἸ550101, Οἰσσα ΠῚ ἀιριηθηῸ 

« 50} 0160. ἀΠΓΟΡΟ5αΙ, οἷο. » 

3. « Νιρον. ἀθιητπι., ποϑοῖο οχ 4π||015 

« Ρίπηιι5, Ἴλιον εἰς ὔπωλον, ἐὑτείχεον, ἐὺ- 

« γαιόμενον, ᾿Εὐφήτης, οἔ Ργορδιιάμπὶ 
« νΘΙ5118 ἢ. 5ρθοϊῖπα : Ἀτρεΐδης ἐῦρυ- 

« χρεΐων χαὶ ἐὺς Εὔφορόος.» ογοΖ, ἀλη5 

ποῖα ἡρρέμπαϊοο ὟΝ. Ιὰ γό[αζατοη. 46. ἰὰ 

{πόθον 6 τι ρου [δο!!οππθιηθηΐ 465 γϑι5, Ν οι 

ἀπηοπ5 ἴοπξ ἰδ Ῥαββϑᾶσο, 



ΟΥΧΧΧΙΥ ΙΝΤΒΟΌΤΙΟΤΙΟΝ Α ΤΊ ΠΑ ΠΕ. 

δ ναΐῃ, ἀλη Θ6 5. ΓΈ ]Ο] 68, [65 ὁ! πιθη 5 ἀ᾽ ἀπὸ ᾿π δργόϊαι οι τὰ 

Ρδὰ βιύνιθ. [,6 γᾶν }} οχόρόταιθ, 46 50 ΡΓΌΡΓΕ ἅγθϑα, ᾿ἰὰ] τέρα - 

ΘΔ ΒΟ] ατηθητ᾽. ΑἸΠ51 ΠΟΙ15 ΒΟΠΊΠΊ168 Τό υἱΐ5, Θη ᾿Ιϑαηΐ ΒΟΚΚΟΥ, 

οἱ ἃ ἀδυῖποῦ [65 πηου 5 465 ΟΠ πρθιηθηῖβ 4] [ατῦ 01 ἃ [ὰ νὰ]- 

ϑαῖθ, οἵ ἃ ΓΘΟΘνΟΙ͂Ρ [65 ΟΠ ΠΡ ΘΠΊΘΉΓ8 51} 58 ρΆΤΟΪΘ. ΝΟῖι5 ΡΟ ΥΟΙΒ 

οομγοπίον ΝΥ ΟΠ ἀνε βοὴ ἴγρο, ᾿᾿ Ἠοπιὸγε ἀθ Τιοπρὶη οἵ 46 Ῥου- 

ΡἤγγΘ : 66 ἴγρβ δχιβῖθ: ἀτιὰ ΠΟ] Π8 ΠΟΙῚ5 6 ἃνΟΏΒ [65 ὀϊόπηθηῖβ 

ΡΓΙΠοΙρᾶθσχ. ΝΟὺβ ροῦγοηβ ὄραϊθπιθηΐ ψόγον 81 1 Ἠομηὸγθ ἦς 

Πιπάοτ δδὲ ἀπὸ ᾿ππᾶρα Παὸϊς ἀο ᾿᾿ Ηοτηὸγο ἀ᾿Ατἰβίαγαμθ. [,6 ἴγρε 

46 Βεκκοῦ δϑύ ὑπὸ ρυγ6 οοποθρίιοη ἀ6 ᾿᾿᾽ δβρυιῖ. Πῖγθ, θῃ ἰἰβϑαηΐ 

ΒΕΚΚΕΡ : « γομὰ [ἃ νταϊο 7ααίο ! νοι]Ἱὰ ἰὰ νταῖὶθ Οἀγϑϑέθ " » οἶ 6ϑῖ 

ΔαΠόγου α Ἰηϑιιηοῖ, ο᾽οϑῖ ἔδιγα ὑη δοῖθ 46 ἴοι. 

ΟΠ [μὲ μβομὶ ἀθ Βεκίκον δῖ ΗΠ αδῖγα, οἵ ΠΠπδῖτο ἀθραϊβ ρἰα5. ἀ πη 

ἀ6 111-616. Αἰαδϑὶ [65 ὁγουαηῖβ ἢ Οηἴ-}}]5 Ρᾶ5 τηδησαό : 1] δἢ Υ ἃ 

ρΡαγίοιιϊ, πηόπλθ θη ΕὟὙΔηοΘ. Νοίγα ἀθγπιοσ ἰγαδποίθαν ἀ Ἠοπιὸγα 

56 6106 ὀΐγ πὶ Ρεκκόσγιθη. Π᾿ ἀπὸ “ἐγ ἰο. ΒΘΚΙΚΘΡ π᾿ ὰ ἀοη0 ρᾶϑ8 ἃ 56 

Ρἰαιπάτγο ἀθ 565 Θοπίθρογαῖη5. ΠΠ οὶ ἀουΐθαχ ρουτίδηϊ 486 88 

ΓΘΙΡΊΟΙ Π]ΟΙΩΡ 6 ἸΆπηα15. Οὐ]οοπατι6 ἀαγᾶ ὀϊααϊέ ταπὶ 5011 ρδὰ 

Η᾿ Βιβίοισ ἀπ τϑχῖθ ποπιέυιααθ, [θα 565 γΓέβθγυβϑ, οἵ ργοϊθϑίθγα, 1 

Π0Π} ἦ65 [118, ΘΟΠΊΓ6 ἰὰ γόδ! τό ἀὰ [ἀπτὸπιθ ογόό ρὰσ Βεκίκον. 

Επ᾿ αἰϊθηάδηῖ, σα ἰαπιόπιθ αι βοὴ ομθπηη. ονθ ἄνθο 4186}16 

οοηἤᾶποο Ῥα]θυ, 16 ἀθυηιον ἐά!ίθαν ἀ6 1᾿ Πἐἰακίο 5, ἀοοορῖα ΒΈκΚον 

ΘΟΠΊΠ6 ἶα ἰοὶ οἱ 165 ργορπὸϊθβ. ΠΠ ηὟ ἃ ρᾶᾷ8 ὑπ πιοῖ, ἀδη5 508 

ὀΟΠΙΠ]ΘηΪΆΙΓΘ., 6481 Τό ΟΙΡ 6 18 Ππ1815 ἀπ πηοϊπ γα ἀοαϊθ 50} [᾽διι- 

τΠποητιοῖτό ἀ65 Ἰθθοηβ ργόϊόγέόθβ ρᾶν Βοίκίκου, ᾿Ατρεΐδης δϑδῇ ροῦν ἰὰ 

ῬΓΘΠΊΙὸΓΘ [Ὁ]5 ἃ Ὑ6151, 7; οἵ 66 6 5 Π᾽ἃ ρᾶ8 τηϑπηθ 46 ποῖίρ, 

το] πηθηῖ ῬΆ]οΥ θϑὲ σοηνδηοα αα Ἠοιηὸγ ἀἰβαὶϊ ᾿Ατρείδης. ΑὉ 

Ὑ6Γ5 1, 11, ῬαΙθΥ [41556 ᾿πἰγόρι ἀθπηθηῖ ἠτίμασεν, 4] π᾿ δδὲ 4 ἊΠ6 

ι. Ργνέγαοε, ν᾿ : « ,... ἀεἴαρίεθαμη ὀυδοϊξοπὲ 165 μα προπηθηΐθ ορέγόβ μὰν [᾽ῥαϊ- 

α ἰπϑο ταπὶ τα] δὲ πηοϊθϑία πη ργοίαπαιϊ 

« δομαπηθη τ ῃάϊ 6 ποροίαμη,,.. » [ἃ 60]- 

Ἰδοϊϊοπ ἀθ 8685. ἈγΠ665, ἱπετα!όθ. ἤθη 65 

μονπόνίψιιος (ΗΠ ομιονϊφοί Βίαεἐ6)), οϑὶ, 5610 

16 βοιϑ-ῖγθ, ΠΘ ἍΠΠΘΧΘ ἃ 50η ὀαϊίοη : 

Βεοίίαρε Ζι. εἰθδθδοπ Οαγηιίπα Ηονηθγίοα. 

Μαῖὶς οἵα ἅπηθχο πὰ βδοῦνοπῦ 4 π τὰρ- 

ΘΟΕ τρὸ5- Ἰοἱηΐαῖπ ἄνθς 165 “ΘΟ π5. 416 

ἔθαν ἀἄλη5 ἰ6 ἴοχίθ αἀ Ηοιπηὸγθ. 1,865 Ποριρῖ- 

“οι6 Βιίωείορ οπὶ ὀϊέ μιθ]όος οἷπα Δ ἢ 
ἀργὸδ ἰὰ τόσθηβίοη ἀ6 "Πα άδ εἰ ἀο ᾿᾽Οαγ.- 

δέ ; Βοηπ, 4863, 1η-85ν 

2. ΤῊΕ [τὰλὰρ ΟΕ ομεβ, «τὴ δηρίϊολ 
ποΐε5. ὃγ Ἐ. Α΄. Ῥαΐεγ, πες ἃ...) “αὐ οΓ Ὁ Ὁ 

Ἡδοϊοά, ΔΕφολγίμ, οἷς. Νο], 1, 1866, ἴη-85, 

Τιοηάγθ5. 



ΠΕΆΝΙΕΒ5 ΤΆΛΑΥΑᾺῸΝΧ ῬῈ5 ΜΟΘΕΆΝΙΒ. οχχχυ 

ἴαυτϊε ἀδ οορίβῖθ οἷν 'π6 οουγθοϊίοη 46 πηόι οἴ ἢ ̓Υ ΣΆ ΠΊ1η, ἀΏΙ4Ὰ6 - 

τηδηΐ ρᾶτοθ 416 ΒΕΚΚΟΡ ἃ ἰρουνό θη ἀ᾽ ἀνοὶν ἄθυχ ἀδοίγ]ο5. ἀλη 5 

16 νϑυβ. 1οἱ, Ῥα]θὺ ἃ ἀπὸ ποίθ: δἵ 66 4} γ᾽ οἵἵθ διγαϊὶ ἀϊι Πὰ] ἔα]τ 

τ ]θῖθν ἠτίμασεν. Π] π᾽ Θἢ τη] ἸΘηΐ ΡΒ ΠΊΟΙΠ5 ἠτίμασεν, ἃ σαπ56 6 

50η. ἀδοῖν]ε΄. ΠῚ οϑὶ βάδ]ς ᾿υβαα᾽ ὰ ̓ἈΡβαράθ; οἵ ο6 4} ἀϊι, δὰ 

σΟΠπΘποοιηθηΐ 486 58 ργόΐδοθ, {16 50 [θχῖθ βθργοάυ ΒΟΚΙΚου, 

δϑὶ θχδοὶ 46 τοῦῦ ροίϊμι ἢ. 511 οπηοῖ 16 ἀϊραιηχηᾶ, 1] 16 βοιϑ-θηϊθηά, 

Αὐδδὶ ἀ-ἰ- 1} οοηβεγνό ραγίουΐ 165 ὨΙαῖτβ, οἵ 5᾽ 6ϑύ-} ρυῖνό 4685 γ᾽, 

ἀ65 δ᾽, 465 τ᾽, ἀ65 ν ὁρῃβι ουβίιψαοβ οἵ ἃ γθ5. ἤν} }}65, 41 ἀναϊθπὶ 

ΒΘΡῪΙ ἃπχ ΒΥ ΖΔΕ Ώ5 ΡΟῸ ρεγ [δοϊογγιογ 1ὰ ν ϑυϑιΠοαῖοη α᾿ Ποιηὸγοῦ, 

Οὐδπὶ αἰιχ αἰμόϊοβεβ ἀθ Βδεκκον, 11 165 αι θη ηθ5, τοϊα]θηθηὶ 

ΒΘ ΠΠη65. [ἃ 5616 αἰΠόγοποα θηῖσα ἰθ5 ἀθὰχ απο γ5, ο᾽δϑῖ {16 

ῬαΪΘΥ πότ ρὰβ 165 ψϑβ ἀὰ ἴοχῖθ, οἵ 48} 86 οοπίθηϊβ 46 ογὔο- 

οΠδῖβ. 1,65 ΘοῃμἀδπληδΊΊ 05 [65 Ρ] 5 βυ]δίτε5 ἃ ΓΟ ογπγ6 βοπῖ θηγ6- 

οΙἰβίγόθϑ ΘΟΠΊΠ16 ΒΘ ΠΟ65 58Π8 Δρρεΐ. [,65 γϑῖβ ΧΙ, ὅδ8-ὅ74 βοηΐ 

ΠΑ ΠΟ ]Θμηθηΐ Θηΐγο οροοΠοῖβ. ΠΥ ἃ, ἀΔΠ5 [6 ΘΟΠΙΠΊΘηΪΆΙΓΘ, ΠΠῸ 

ΡᾶρΘ δ ΠΟ]η5 46 ποῖβθϑβ αἰϊόγθηϊθϑ ἃ 66 ραβϑθᾶρ8; 1Ώ815 1} ΠὟ ἃ ρᾶϑ8 

1Π6 ποῖθ, Ρᾷ5 ἘΠΠῸ []ΡῊ8, Ρᾶ5 1 τηοΐ, Ρᾶᾷ8 πΠ᾿ 568] πιοῖ, 41] 56 

γρΡρογίε ἃ ᾿᾽αιἰῃέϊὸβθ. ῬαίθὺῪ πηδηϊθδιθ χαθὶ ψ  ο15 465. ἀουῖαβ 

50 ἰ᾿ Δα Πα πίιοιτέ ἀ6 ἰε] οἱ 16] 465 γοὺβ5 4] δοηΐ ἀπ5 [6 ἰθχίθ ἠδ 

ΒΕΚΚΟΓ : δὰ} ἰὰ [51106 46 ἰὰ βθῃΐθηοα ρογίέθ ὁοηΐγα [65 γθΓ5 ἦι 

μᾶ5 468 ραρθ5, 1] πθ ἀοαΐβ Ἰαπηδῖβ. [,688 αἰ μβόϊοβθβ χα} ἴδγαϊ! νο- 

ἸΟΠΈΘΓ5. ῬΟῸΓ 50η Θομηρῖδ, 1ἰ π6 165 [αἴ πχδπηο ρᾶ5, εἵ 1] π6 [αἰ556 

γ]510 65 416 661165 46 Βεκκογ'. 

Οη οοιηριθπά οοῖΐα ἃρἀϊοδί!οη 46 ἴὰ οὐ ΠἸ4π6 οἤθ 2 απ ἀἸ501Ρ16 

οοηγαίποα ἀ6 ᾿᾿ἈΡ5ο 6. τη [8}}}1}0}π|τέὲ 6. 50η τηδῖῖσθ. Νίαϊβ 66 41] 

Ὠ᾽δϑὲ ρᾶ5 γὸβ- [Δ 0116 ἃ ΘΟΠΊΡΓΘΠαΤΘ, ο᾽εδὶ αυ6 ῬΆ]ΕΥ αἱ ογὰ 416 

ΒΕΚΚΟΥ ργοποποθ ογἀϊπΙγθιηθηΐ 565 αἰμέϊοβθθ Θὲ ΘΟΠἐΟΓΠό 

ΑΥΘ0 [65 Ἰπρϑιηθηῖβ α᾽ ΑΤΙβίαγαιθ οὰ 4685 δἴ7685 ΑἸΘΧΔΠ ΤΠ 

4. «Τῇ “ροπάαϊο ΥὙνν τ τα οὐ {Π6. νογ 86 

«15 ταῖμου ᾿πυ5πδ], ν 

2. « Τ|ια τοχῖ υγμο 1 Πᾶνα ἀἀδορίοα ἴῃ 

« [Π|5 εὐϊίομ 15 {μπαΐ οἵ [πηπηᾶππθὶ ΒΟΚΚον 

« (θοόπη, 1558). » 

8, Ργόψαεθ, Ρ". Υ : « Πα βζυάοπι ν1}} 

« υπάργϑίαπα {πᾶ} ἤάνϑ.... οπα το {ΠῸ ἀ]- 

α σἈΠΙΗΠηΔ,... ἃπά ᾿οἴς τΠ6 Πϊαζιιβ, νυν ΒΙΟ ἢ ἴῃ 

« 1η6 ΟΥΡΑΙΠΑΡΥ ἐδχίβ μὰ5 βδϑθὴ ἴου οἰϊξοῃ 

« ΠΠ164 ἀρ, ... ὙΠ ἃ ν ἐφελχυστιχόν;,... ΟΥ 
« 80Π1685 ΠΟ ὙγΟΓ66 {ΠΠΔΠ τπι56}655 πη ΚΘ- 5}1{{.» 

4, Ῥγόίδο, μ᾿ νε: 
« ἈΡΡΘᾺΡ ἴο ΠΊ6.... 

« Μδην οἴου γΘυ865 
ἴο ἢὰνα θ6θη Ἰηΐορρο- 

« Ἰαῖρά,.., θὲ 1 αν ἴθ Α] οἄϑθὸ5 ὕδθρῃ 

« δοῃΐθηξ Ὑγ1}} τ Υ ΟῚ οχργθϑϑίηρ ἃπ ορὶ- 
« πίοῃ Οὗ ἃ βιισροοδίίοη οἡ ἴΠαΐ ρμοἰπί.» 



ΟΧΧΧΥῚ ΙΝΤΒΟΘΙΓΤΙΟΝ Α 1 ἸΠΙΑΘΌῈΕ. 

(οοεγ ον {διὸ ϑαργθ55 αμίλονὶγ οΓ 1λ6 Κ οποίϊαν ϑολιοίϊα). ΟἾ εβι 

6 Θομ ΓΑΙ ΓΘ 41] δδὲ Π᾿ὅχαοῖθ νόγιτό. Οη νθηι 46 16 νοὶ ρον [65 

γ6Γ5 ΧΙ, δδ8-ὅ74:; ὁπ ῥρδιιϊ 56 ἢ ἈΒΒΌΓΡΟΡ Ρ]π15. πη ΔΗ] Θϑθηθηϊ 

ΘΠΘΟΓΟ, 6 οοηἰΡοηϊαπΐ απ ὁμαηΐ Φαθοοηχαθ ἀθ 11 ας ἀς Βεκ- 

ΚΟΥ ἄνθο ἰθ6 τηόπηθ ομδηὶ ἀδη5 1 }ἐἰααίο ἂς Μι]οΐθοπ. ΠῚ Υ ἃ δὰ 

ῬΓΘΙΏΙΘΙ ΟΠδηϊ, ΡΔΓ ΘΧΘΙΏΡΙ6, ρ᾽τι5 46. Ζυλγαηΐθ Ομ 5. ομθ Ὑ1]- 

Ἰοϊβοῃ : οἵ", 1] ΠὟ ἃ 416 ἀϊχ γϑὺβ ἃ θὰ5 465 ρᾶᾷρεϑ 46 Βοκίκογ; οἱ 

ο᾽εϑῦ ἃ ρθη 51 τῇ οὐ ἄδιιχ 46 065 αἷχ ν6ὺ5 80η1 ἀτι ΠΟΙΌΓΕ 46 

οοχ Ζα᾿ ΑὙΙβίγ 6 ἄγαν ΟΠ 565. ΑἹΠ]Θ 5. ἰὰ ργορουίοη ε68 

αἰότὀθ685. ΓΘΘρΘΟΙν 5 θϑὺ ἴΏΨΘΓβ6, ΡᾺΡ οοηβόσαρηϊ 16 ἀέβαοοογα 

ῬΙὰ5 Παρταπὶ 416 7 1815. Ο Θϑὲ ρῬυ βάι 6 ὯΠ6 ΤΏΘΡΎ6116 4 ΑΤΙβίαγ.- 

{86 οἱ ΒΈκκογ 56 τθηοοηιγθηΐῖ. 

Ῥαϊον 5᾽ οϑὲ ἄοπο Ἰουγτάδιηθηϊ ἱγοπιρό. Ναιβ ου. 6 8᾽ ὄϊζοπῃβ 

ΡοΙηΐ 46 οδΐθ δῦΓΘῸΣ Ζυδηά ΟἿ ῬΑΙΟΟΌΓΙ 50 ΘΟΥΙΠΘηΐΔΙΓΘ, οἵ 

ΒΘ Θηηθηΐ συδπά οἡ ἰἰ 66. 4}} αἴ [ὰ1-τηδίηθ 465 πιαίόγιαιιχ 

4} ἃ 1215 Θἢ (ανΓα ΡΟυ͵ ἰ᾿ἔογιστθ. (ἐδ οοιηιηθηΐαιτα ἃ ἐϊέ ἰαϊς 

ἄγ 60 465 ΟὈΥΓΑΡΘΒ 46 ἀδυχιὸμπηθ οἵ 416 ΤΠ ΟἸδΙὸ Πη6 πηΔ]η : ΘΡΙΪΖΠΕΓ, 

Πα ον θη, Το! ορο οἵ Ασπο]ά ᾿. Αὐπο]  οϑὲ ἀπ οοριθ 46 ὨὰΡ-- 

ΘΙ, 4] εϑῇ ὑπὸ σόδποιϊοη 46 Βοίῃθ, 4] δϑῦ αἢ ἤ αἱ ογ 1. 

ΤΙ] ]ορΡο ἀότγινο 46 ἤοργηῃθβ. Πωάϑγίβιη δῦ ἀπ ῥοῦ αὐ τιδιωγὶ δοἦιο- 

ἰαγτιγι 5 ἀπ ἰοχίθ ὑνο ἤθη, οἷ, δ 8ἃ 4} ἀ6 ἰἰνγα ἀ6 οἶδϑ56, 

Ρὰγ 46 τουΐε ἀἰβοιβ8ι0 ΟΥΙΠΙΖᾺΘ. ΞΘΡΙΙΖΠΘΓ δϑὺ απ ἀρδρόρό ἀς συμ. 

Ῥαϊθυ, Ζὰ1 πα οοπηδῖς Υ οἱ, θυ οι Βοῖμθ 46 ρᾶγ ἰθὰγβ οο- 

Ρἰδῖθϑ, Ἰσῆογα ΒΟ απηθηῖ Ὑ]]ΟΙΒοη, [6 γ5 οἵ (α]αππηα Πιπάουί, 

Οἰδϑὺ αἶγα χα Αὐ!βίαγιιθ π᾿ οχιβῖθ ΡΟῸΣ [ὰ] ὯΙ οοΙηπλδ ἀἸου μαηϊθ, 

ὯΪ ΘΟΙΏΠ16 οχέρσοϊα. ΠΠ οοππαῖϊ [65 ϑολοίϊοο εἰ Κ δπῖδθ, οἵ 1] 168 

ΟἿτ6 τη πλ6 ἃ58562 βουνρηῖ. ΠΠ| θηϊθη ἃ ΡὰΓ ἰὰ βαγοιΐ [65 ϑολοίϊος Α, 

41 βοηΐ θη δι ρᾷγ θχϑθί]εποθ 165 δομοίϊος εἶθ Κ᾽ δνεῖδϑ; τπαὶβ 1] 

Ὧ6 οοημαῖΐ Α, 46 500 ΡῈ ὕρΓῈ ἅνϑιι, 416 Ρὰγ [ὰ οοιηρηδίοη 46 

ΒΕΚΚοΡ. Ν' αγαηΐ Δ 1815 νὰ [65 5191: 65 ΟΓΙΠΖ65, π᾿ αγδηΐ Ρᾶ5 ἰὰ ἰὰ 

ποΐθ ἢΠπ8]6 παράχειται",.., Οὐ ΠὟ δγδηΐ ΤΊΘῚ ΘΟΙΏΡΓΊΒ, 1 πὰ μὰ 

ΔΎΟ ἁποιηθ Δόθ ἢἰ 46 οδ αι δϑῖ νγαιπηθηΐ Α, πὶ ἀδ ἃ να] θὺγ 

1. Ῥγόξασο, Ρ". στ: « ΤῊΘ δάϊοη8 ὙΠ} 6 {Π|6 5π|}}} ὁπ δάαρίθα [Ὁ 1η6 πιδὲ οἵ 
«Τ πᾶνθ δοῃϑυ θα τπγοπρ]ου ἅγθ, 5Ρ0112- « 56Π00]5 Ὀγ 1{Π6 ἰαΐο Μν Αγὑποϊά. » 

« πρι᾿8, θωάοι]οθι᾿ 5, Μὲ ΤΥΟΠ Πρ 6᾽ 5, πὰ 2. ΟΥΘΖ ἢ. ΤΙΧΧΧΊΙΥ͂. 



ΠΕΆΝΙΝΒᾺ5 ΤΡΑΥΑῸΧ Ὲ5 ΜΟΡΘΕΆΝΕΒ. οχχχνυι 

ΡΓΟΡΓΟ ἐδ ὁμαοαπο 65 οἰ Ο565 ΘΗ ΘΙ δι Γώ6 5 50115 οϑῖτο ἀρρο!]αιοὴ 

βθαμπαϊθ. 1] οὐοῖὶς παϊνθιηθηϊ, ΡΤ ΘΧΘΠΊΡΙ 6, 416 οἶδδὲ τ ΓΔ η]- 

ΒΔ ΙΡΊΘ ἢ ΦΙΘ] ΟΠ πὸ 48] ἃ βιρηα]ό, ΠῚ, 38, 16 565 ποιμένι ηαο 6 

σῶμα. ΠΠ δάοριο ἰὰ τταἀαοιοη οαΐανγο, οὐ 1] ἃ ᾿ΊΘἢ Ταῖβοη; 1] 

"Δἀορίθ οομῖγα ᾿᾿αατονό ἀδ Ἰορὰ Ποῦ υ, 6. 411 οϑί ρ]ι5 τηότι- 

ΤΟΙΓΘ ΘΠΘΟΓῸΟ ἡ. ΝαΙ5 11 πὸ 586 ἀοαΐθ ροϊηῦ 486 ΘΟ]. 41} ἀρΡΡ6}16 

δολοίϊασίος οϑὶ ΑὙΙβίαΡ6 6 ἢ. ῬΡΟΡΒΟηΠΘ: οἵ ᾿οη π6 ῥϑαϊ ουὸγο 

5. ΘΙΏΡΘΟΠΟΙ 46 ΒΟΌΓΙΓΟ, 6 βοηρθαηΐ 41] οὰϊ ῥυῚ5 [6 σολοήξασίος 

ΡΟὰΓ ὑπ 8οῖ, 51 Ποθυ]θιη π᾿ αναῖῦ Ρὰ5 ἃρραγό ᾿᾿ΘΧρ]οαίοη. [ἃ 

ποίθ 6 Ῥᾷ]ΘῪ ΘΟΙΏΙΏΘ 66 ΔΙη8] : « ΠΟ ρου] θη τϑηον5 [Π15, πθοαΐο 

Ροίϊξιια. » Τὶ γ ἃ, οδζ Ῥαίθυ, (165 οθηΐδιποθ 46 παϊνϑιόβ ρ! η]010- 

ΘΊΤαΘ5 46 ο6 σϑηγο. ἴΤἢ οοὰρ α΄ 581: 505 ἤπάε 465 πηοῖβ α1- 

ΠΟ1]65 ργοῦνο πηόπηθ 40}}}} ἃ ραβϑδό ἃ Ὅγάϊπαῖτο ἃ οὐϊό 465 ἍΠΠῚ- 

οὐ τό5. 165 Ρ] 5. στᾶνθβ, 585 566 Ππ͵|6ηΐ [65 ἈΡΘΙΌΘΥΟΙΓ. (ΟΠΊρΡΑΓΘΖ 

Ιὰ ᾿ἰδῖθ ἀθ 1,6 ἢγ5 ἃ 96 }}16 ἀθ Ῥαϊϑυ : ὁ6 βοηΐ ἀδὰχ πιοη 65 41] π᾿ ΟΏΐ 

ΡΓΈΒΖαὸ τίθη ἦ6 οοιπλιῃ, [65 ἀἰγαιῦ, 585. Πιόβιϊου, {6 Ῥα]θῪ 

εϑί ἰοϊδἰθιηθηΐ ἐἰγαηρον ἃ ἐὰ φ ΑΝ )αγ6. αἰθααπαίγ γι. 

ΤΠ ίαά6 ἀς ῬαϊοῪ ἃ ἐϊόέ δῃηποποέθ ἅνθο ἰγδθαβ ΟΠ Π]Θ. ἨΠΘ 

ΤΊΘΓΥ 6116, Ποη-5θ]θιηθηΐ ἢ ΑΠΡΊΘΙΘΙΓΘ, Π1815 6 ΕἾΆΠΟΘ τηξιηθ. 

ΕἸ16 ἀοἷῦ ἄνοὶν πὶ ΟΠΔΓΠΊΘ ῬΑΥΓΟΌΪΘΙ ρου [65 ΑΠρ]α15. 51 ῬΆΪῸΥ 

Π᾽ἃ ἃποιηδ πη Ζαϊόμι 46. 51 465 ΡΓΟὈ] μη6 5 Πουη τ! 4165 411 οαΐ 

Ἰαάῖ5 τουγτπιθπιό Αὐἱϑίαναθ, 11 οοπμαῖς ἃ ο πα δοὴ Ν υνηδΠ, 50} 

Ὑυγιρ τ, 50 ἰορά Πορῦν, β5οη Οἰαάἀδβίομθ, 505. Πομαίάβοῃ. ἴ,6 

Δὸν» Ογαΐγἑμς ἀα Ἰ)οπα] ἀβοη δϑῖ 50η ἐνδῃρ] 8 ὀϊυ πο] ΟΡΊ4π6, [68 

ϑέμαίΐες οσὰ Ποηιο ἀ6 (ἰἸδαβίομθ 8οὸη. ὀνδηρηθ ἰόγαιρα, οἵ ἰὰ 

ΘΟΠΙΡΆΤΔΙΒΟῊ 665 ἰΓΟ15 ἰΓα ἀποίθαΓ5 α6 1᾽ ]ἠαείο, Ναννμαπη, τισι 

οἱ Ἰἰονὰ Πεγρυ, 88 ρεγρόϊιθ! 8 ργόοοοαραϊομ. Ομ 8586 ἀδπηαπεθ 

{16}}6 ἀΠΠπ6 οὐ 486] ᾿πιόγόνς ρθαΐ ἱγοῦνου, ἀἀ 5 66 ἴγαγαι] τουΐ 

ΡΠ ΠπΙ απὸ, πη ἰθοῖθαν α Ἠοηϊὸν πό θὰ ἀδθοὰ 46 ἰὰ Μδποιιο. 

1. « Τιονγὰ ΤΟΡΡΥ ὙΓΟΏΡΙΥ τοπάθιβ σώματι, σοηῖθ ηιὶρἠέγ ὕδαφί ο7) οἰαδ6. » 



ἙΠΑΡΙΤῊΒ ΥἹ]. 

ΒΕΘΌΝΜΕ Τ᾽ ΘΟΝΟΙΓΒΙΟΝ. 

Βαΐβοη 46 δ6 ομὰρίτΓ6. --- [ἃ να]σαΐθ ΡΥ παϊεῖνϑ. το τ) Πϊαεῖο 465 ΑἸοχδη.- 
ἀγῖη5. -- [ἃ νυ]ραίθ Το άθγΠ6. --- Ὠδοοινοῦία ἀὰ τηΔΠα5ου ἀθ 
επί. -- Κάϊίοπ 46 ὙΥΟΙΙ. --- Κάϊοη 46 Ηδυπα. --- Πεοίαογαίμηι. 
- 14 φαδιϊγὸπηθ ἐἀπΠἴοη ἀ6 ὨΙπάουγ. -- ΤΥαναῸχ ἹΠα 5 Ρ6η54 065, ---- 
ῬΙΔη ἀκ ΘΟΠΙΠΊΘηΐΔΙΓΘ. --- ΝΝέοοϑϑις ἀθ ποίθϑ ἰγὸβ- ΠΟΙ ΓΘ 5685, ---- 
[68 πὶ ἄρρεπαίϊοος. 

Νοὺβ 5670Π5 6. ἀγοιῦ 46 ΒΌρροβθυ 416 [6 ἰθοΐθιν 56 γᾶρρε! !θ 

[68 Ῥἢμ!α565 ῬγΙΠΟΙρα 65 ἀθ 1᾿ΠἸβίοισο ἀπ ἴοχίθ ἀο ᾿᾿ 7ἠαείο, εἴ 4} 

5810 ΡΣ Θοοηδόσαρμῃϊ 66 46 ρϑυνθηΐ ὀΐγθ ἀπὸ ὀιτοπ ποῦνα]]6, 

ὉΠ ΘΟΠΙΠΊΘΗΪΔΙΓ6 Ποῦυγθαι 46 ὁ6 ἰοχίθ. ΝΟῸΒ ΟΓΟΥΟΙ5 116 ρουΓ- 

ταπὶ 46 γΓόβια ον 165 [115 οἵ 165 οὔβθγνδίΊο 5 481 ρτόοδαεηϊ, οἱ ἀθ 

ΟΑΓΔΟΙόΓΙΒΘΤ ΒΟΤΩ Π]ΔΙΡΘΙηθηΐ ἰὰ θη ἀοηϊ ΠΟῖι5 γΟἢ5 δπΐθηάα οἱ 

Ργαϊααό ἃ ποίτο ἴουν 165 ἀθνυο δ α᾽ ὁἀΙἸΘὰν οἵ ἀθ οομημηθηϊδῖθατ. 

ΠΠ γ ἀγα δὴ σὸοθ, ἀὸβ ἰὰ πὶ ἀὰ 5ιχιὸπ16 5᾽θ 016 ἀναηΐ ΠΟΘ 

ὄγθ, 465 Θχθῃρ αι Γ65 οομροῖβ α Ἠοπιὸγθ. 1, Πἐἑααία 4ὰ6 [Ιϑαϊθηΐ 

[65 σομῃἴθιηρογαϊη8 46 Βόγιοϊὸθ πὸ αἰ Πόγαι: ροϊηῖ, ἀΔΠ5 50 θῃ- 

5610} 6, ἀς 1᾿7ἐακίο αἀὰθ ποὺβ ᾿ϑοη5. δυ]ουγα᾽ πα]. ᾿ὰ νυ]ϊρσαῖα 

ΡΓΙΠΉΠΙν 6, ἰγαΠ5ΠΊ156 46 ΡΙβιβίραίθ οὐ ἃ ἬΙρραγααιθ αχ Αἰθχδη- 

ἀγηβ. Ρᾶ1 [65 ἐαἰζέϊογιδ ΦΟΙΔ)) 7165, ἀναιῦ 501 φὰ οἷ Ἰὰ 4165 ᾿πίϑν- 

ΡοΪδιοη5. οὐ (65 ΤΠ] ὨἸΘΙΘηΐβ ; ΠΠ815 Ο65 ΤΕΠΊΔΠΙΘΠΊΘηΐ5 οἵ 668 

1Π ΟΡ] ΠΟ π5 ἢ ΟὨΐ Δ 1Π1815 αἰϊδοϊό βόγιθιβοσηθηΐ 1 ογάγα σόπόγαὶ 

ἀπ ροδπιθ. 1,65 ἐαϊέϊοηδ εἰθ5 νἱ ΐ65 ὀϊαϊοιῦ Ἰἀδη 465, 588} ἀ8Ε| - 

4165 πιοῖδβ, 46] 165 65, ΦΙΘΙ 65 {τὰ 465 ρας -ἐιγθ, βασι αἰι581] 

ΠῸ {ΓΔ ΠΒΟΥ ρου ρ[115 ΒοΙρμόθ.,, ἃιχ ὀαἸ ΠΟ 5 ΘΟ Πη65. Απτ]- 

ἸηΔΟἢ5. οἵ Αὐιϑίοϊθ π6 ῬΓΙββθηῦ ΡᾺ5. ἉΨΟΙΓ Β0Π}1 α᾽ ΔΓ 5 ΟΥΓ6- 

τηθηΐθ 46 [65 ἀϊουι πηῖο5. (65 ν1}}}65. 1.68 νυ ηΐ65 α᾽ Αγιβίοϊθ, 

ΡΟῸΓ ὄϊγα αιθ] φα 6 [015 5862 ΠΟΙ ]68, Π6 βοηΐ [ΟΠ] ΟῸΥΒ 4π6 465 

Ιθφομβ ἀβ αέϊα!}΄. 

1. γογεζ 16 οβαριίνο Τ, ῬγδηηῖθΡρ 5 ἐγανατα εἷος Ογθος, ῬΆΡΘΟΒ Ἰ-ΧΧΎΤΗ, 



ἈΕΘΟΜΕ ΕΤ ΟΟΝΟΙΓΙΟΝ. ΟΧΧΧΙΧ 

Αὐἰδίορμδηο ἀθ Βυζᾶποθ οἵ Αὐιβίασαιιθ οαΐ οοηβίτιό [6 τοχῖθ 

οἰαββίψαθ, (δ ἰθχῖθ π᾿ δβὶ []- πηδηγθ {6 ἰὰ ναϊσαῖθ ΓΙ Πλ Εν 6, ΠγΔ 15 

οοΟΥΤΙσόθ αἰ αργὸβ [65 ἀϊουιῃο565 ἃ ΠΟΙΘΉΠ 65, ὁου 6 ἀνθὸ ἰοὰ 65 [65 

ΓΘΒΘΟΌΓΟΘΒ 46 ᾿᾿α]ρινα! δὶ ρου εοιϊοπό, ἀφοθητπόθ, ροποίαόο, ἀ1- 

γίβόθ δὴ υἱῃρι- Δ 1Γ6 ΟΠμδηϊβ΄. 

Εἰ εδὲ βὰν ἀθ5 πη Π βο 5 ἰοσγὶ γόσθηϊβ 486 ᾿᾿7]ἰαείδ ἃ ἐϊὸ α᾽ἃ- 

Βογά ᾿πιρυϊηιόθ ; οἱ 16 ἴοχῖο ἀθ Ηδθῃνὶ Εβιθππο, ο᾽ Θδι-ἃ-αἴτο ποίγο 

γα!ραΐθ, πΠ6 γοργόβοπίθ, δὴ ἀῤβημίνο, 4π6 ἰὰ ρογίβοιοη αἀη 

ΘΧΘΠΊρΡίαΙΡα. γαῖα ἀπ αυδϊογσιὸπηθ οὰ ἀπ Χαϊηὸπη6 διὸοθ. 

Ανϑο Εγηθβι πιόμηθ, οἵ ἀὰ ργορτα ἅνθὰ ἀ᾽ Εγηθβιὶ, ποίγθ νὰ]- 

θαῖθ ὨἾθβϑί ρὰϑ θχδοϊθιηθηϊ ΘΟῃ ΌΥῚ6 ἂὰ {Υ06 οΟΥΙΡΊΠ6] ΄αΐοη ἀ6- 

ὙἱΠ ΑΙ, ἃ ΘΟΓΓΆΙΠ65 ΠΟ ῸΓ5 Δ ΠΠΠ 165, ρΆΓΙΩΙ [65 τπὸ ΓΘ 5 ἀδ ἰὰ οοπὶ- 

ΡΠαποι αἰ Επιβιαῖπθ, ἀδπβ8 ἰ65 ποῖθβ ἀπ ρβϑϑιάο- ΠΙἀὙπι6, 5οῖι5 [65 

ἀἴτοθ 4685 φ ΘΠ ΠΊΔΙΓΙΘῺ5. δ 465 Ἰθχ! ορτᾶρίθ5. 1.65 ΒΥΖΘΠ 5 

οπΐ ρΡδγίδοιμοππό ἃ ἰθὰγ ἴάφΟη, τΏ1}}6 ἃΠ5 ἀπγαηΐ, ἰ6 βίο 4 ἢο- 

πηὸγρ. ἴηι Πίατϊιιβ [65 ομοαααὶῦ : νιῖθ, 115 Ἰπτθγοα ]θπὶ ἀπ6 οἴ 6116. 

ἴπθ Ρῇγαβ6 ἰθιν 581} 410 ̓ γγόρα ον : νἱ16, ᾿Π6 ΘΟΓΓΘΟΙΊΟΙΏ [ἀ]581 

ἀἰβραγαῖρο 1 ἸποοηρτυτἊό. [,65 [ὈΓΠ165 ΔΙΌ ΠΔΊ 165 ὀϊδιθηΐ ΓΘ Πη0]8 - 

οέεϑ ρᾶγ ἰὰ ἀϊοίϊοη ἀδ ἰουΐ 16 πποηάε: 465 πηοῖβ ἃοοοιίπη68 56 

ΒΕ ΒΓΔ] ηΐ ἃὰχ ἅπαξ εἰρημένα. ΒΙΘη βουνοηΐ, 1] βα [5810 4 ἊπΠ6 

ΘΧΡΓΕΒΒΙΟῚ ργέβθηϊὰν αθίψαθ ἀπποα!ό, ροὰν απ Ιου Ππαηΐθ 

ἀ᾽ οοοαβιοι ἰὰ] {τ νά 6ι. ’ὰ ρ]αοθ, δὴ ἴανθον ἀ6 1616 ρἰαῦταα 6 ὁ6η- 

866 ἐφυϊνα! οπίθ, 1,4 ΘΓ. 6, ἃὰ αἸχ- α!ἸὸπΠη6 51 06, ἀναῖῦ δισπα]ό 

65 ΠΗΙΒΟΓΘΒ; ΠΊΔΙ15 6116 ΘΟη οβϑαιὶ 80 Πρ ]58ᾶ 06. ἃ 6 [ΤΟΥ 

Ι6Ὲ τοιηδαβ. 

[ἃ Ῥαγαάοββ δΔΙθχαπαρηθ πΟὰ5 ἃ ἐϊό τθηάπθ ρᾶν ΊΠ]ΟΙΒΟη. ἴ,6 

ἰαχίθ ἀὰ τηϑπυβοῦιῦ ἀθ ἴβηϊβ6 οἵ [65 ΒΟ }165 41 [᾿Δοοοπιραρσπθηΐ 

Ρεγπηθίϊθηϊ ἄτι ΠΊΟΙΠ5 ὯΠῸ ΤΘϑΕ ΠΟ ἢ ἃ ροὰ ρῥγὸβ θχδοῖθ ἐδ οϑίθ 

ΡΑΓΔάοΟ56. 1,6 τη ΠΒΟΓῚΣ π᾿ δὲ 486 ἀὰ ἀἰχιὸπγα 5ϊὸο]θ. Ο᾽ δϑὲ αἴτα 

416 80η ἰθχίθ μ6 τϑργέβθηϊθ. ρᾷ58 ἅνθο πὸ ἃρβοίιθ δχδοτπαθ 

᾿71ᾳοἰ6 ἀ65 ΑἸοχαπάσγιηβ. [,.65 ϑολοίϊος ἐδ Κ᾽ ϑημῖδο τηοπίγοηϊ, 46 

ἰδὰν οὐϊό, 4118 165 Δ. ΙΒ ΔΡΟΠΙΘἢ5. Π6 ΠυΓαΙθηΐ ρᾶ5 ΤΟῸ]ΟΙΓΒ 50} [65 

1, ογοι ἰ6 οἰιαριίγε 11, Ογἱείψιιο αἰό- 2, Ἄογαο ἰ6 ομαριίτε {Π|,| 7 α 65 πἡιαλιῖι-- 
ααπαγίηθ, μᾶρσοβθ ΧΧΊΧ ΤΙ, ϑασίους [65 Ρ8-. σὴ ὁὲ ἐδαίος ἱπρνἰ)ιός, ῬΆσΟ5 ἸλντΊΧΧν, 

θ».Ὲ65 ΧΧΙΥ-ΧΙ,, - δαρίου! νοὺ5 1ὰ ἤπι, 



Οχὲὰ, ΙΝΤΒΟΌΙΟΤΙΟΝ Α ΤΠ ἸΓΙΑΏΌΕ. 

ΡΆΓΟΪ 65 ἄτι παΐίγο, οἱ {πὸ 1 Θηβοϊρποιιθηΐ σγαπηπγαιῖοα! ἐς 1 Ἰοο]ς 

ἀ᾽ ΑἸοχαη το, ἀργὸβ ’ὸ ἀδαχιὸμπηθ διὸ] 6, π6 5᾽ ὀϊαιι Ρὰ5. πη] Θ ΠῚ 

ἀνθὸ πΠ6 [ογπιοιό σοηβίδ 6 501 [65 ΘΓΓΟ θη ῖ8 αἀ᾿ ΑΤΙΒ ἌΓ τι6. ΑἸι851 

Ιὰ ραγαάοβο ΔΙθχ πα γη6, ἅτ ἰΘπὴρ8 46 Ῥογρῆγυτθ, ο᾽οϑὲ Αὐβίαν- 

486 τόνι οἵ οογγισό, 66 η᾽ δδῖ ἀὀ]ὰ ρ᾽ 58. ΑΙ βία γ 6 ρα οἵ 5 ηρΡ|6. 

6 σΥΔΠΠΥΠΔΙΡΙΘ ἢ 411 ἃ ἀῤοουρό, ἃ 1᾿ἀϑᾶρα 465 ὀϊπ ἀϊδηῖβ ἀπ 4πὰ- 

ΓΙὸ πη 6 διθοϊθ, Αὐιϑιοηϊοιβ, Πιάγιηθ, Ἠόῤγοσϊθη οἱ ΝΙΟΆΠΟΡ, οϑὶ 

ὯΠ ἉΓΙΒΙΑΓΟΙΙΘΏ, οὗ 1] 5΄6ὴ [αἱ' ρίοιγε ; εὖ ρουτγίδῃϊ ιἱ οἰΐθ ἃ 

ΘΠ 6 Ρᾶ8, ΘΟΠΊΠῚΘ νὩΡΙΔ Πἴθ65, 4165 ἰθοοη5 ἀ᾽ Ατὶβίαγαιθ. ΜΠ1|16 ἰ6- 

Φ0η5 ἀ᾽ ΑΓΙβίαυααθ, οἱ ἀαναπίαρθ ΘΏΘΟΓΘ, ἀναιθηΐ τό ὀν᾽ηοόθβ 465 

ΘΧΘΙΏΡΙΔΙΓ5. ΘΟΠΊΠΊΠ5, ἀναηΐ 416 ἢἸΡΠΟΓΡΆΠΟΘ ὈΥΖΑΠΙη6 δχογοὰϊ 

565 ΡΟΓΓ ΘΟ ΠΟ ΠΘηϊθΘηἰ8΄. 

γγο 56 ἤρατο 486 [ἃ οὐ Ζα6 νυθ 86, ἀ᾿ Αγιβίανσαθ ἃ Ρουρῆντα, 

ἃ ἐϊέό 8815 οθβ86 δ]ουίαηί ἃ 565 {8165 οἱ ἃ 565 ᾿υτηϊὸγθϑ. ΠῚ δά- 

ῃγθῖ ΘΟΠΊΠ16 ἰόριττη6 δὲ δχο ἰθηῖ [6 γᾶν! αἀ᾽ ἐραγαίίοη ἔαις ρὰΓ 

[65 ἉΡΙΒΙ ΓΟ ΠΊΘη5, [ἃ νόγι6 νγᾶϊθ, ο᾽δδῖ σα ἀργὸ Ἠόγοσιθη 1] Ὑ 

ἃ δι ἀέοδαθηοο, οἵ 486 ἰὰ ργέϊθπάαθ ὀραγαιοη ἀγναῖῦ ΡΥΌΒ4Ὲ6 

Ρατγίουϊ ΠᾺ10}1, ἀὀπαίατό, σὰτό Ηοπιὸνθ. ΝαΙ5 [6 ϑυϑιοπηθ νοι αι 

486 ἰδὲ ἰοχίβ ποπγέριψαθ οὰϊ ὀτό θῆοογο τουΐ Ποϊίαπί ἀναπὶ “όπο- 

ἀοῖο, εἴ 4}}} πὸ 886 [ἀϊ ὀοαρσιι]έ, ρου ΔΙΠ51 α1Γ6, 416 ρὰτ ἰὰ πηὰ- 

ὨΙραΪα ΠΠΟῊ 5  βϑῖνο ἀ6 τουβ]65 Ρἢ]Ο]οριιε5 46 ᾿Ι᾽Ἔοο! 6 ἀ᾿ ΑἸδθχαη- 

ἄγιο. Υ ΟἹ πὰ ἄοπο ἴθηὰ ποι οοΟπιρῖο ἀ65 ἰΘο0Π5 ἀ᾿ ΑΥΙβίαγααο, 

1] ἃ τϑοίαπνό, οομηπηθ 1ἰ 5.'6ὴ ναηΐθ, ἰἩοιμηόσο 465. «ἰδ ΓΠΙ 6 5 

ΑἸοχ πη ἀΓ 5 : ἄνθὸ 486}}6 5οίθ ποθ, ἄνθο 486] βοῦαρι]θ, ἀνθὸ 4866 

βαραοιίό, ἀνθὸ 416] βαροὺβ, πὰ] π6 1 ἼΘΠΟΡΕ ; Πη8 158 δπῇπῃ 1᾿ Ποϊηὸγθ 

4} ἃ ταϑίδαγό, ἐδ π᾿ εδῖ {06 ᾿᾿ Ποιηὸγ ἀθ Τοηρὶη οἱ 46 Ρου- 

ΡγγΘ, οὐ πχδπλα οοἰαὶ αἰ ἸΔπλ] 46 οὐ 46 Τιραπιυβὅ. Νοῦβ, 481 

Π ἌΥΟΠΒ ροϊηΐ ἀ6 ΡΆΓ] ΡΓ5, ΠΟ ΓΘΟΟΠΠΔΙΒΒΟΏΒ 616 1 Ηοϊηὸο 

Δα ΠΘΠΠ46, οἷοδὺ 1 Ἠοιμηὸγο αἀ᾽Αγιβίσψαθ. Αἰ581 ἀθημα πα 0η85- 

Ποι5 " Ηοιηὸγο α᾿ ΑΓιβίαγ αι. 

(δ π᾿ 6δβϑὲ ροϊηῖ ἃ ἤδθυπο 4} ἴααϊ ἰ6ὰ ἀθιηαπάθνγ. ἤθυπα δϑί [Ππό- 

ἼΘΙ οἱ 16 οοητππᾶίθιν 4 ρη θαι, Γὰ να]σαῖθ θϑῖ ρον [ὰ1 οἰοδὸ 

{. γογα 16 οἰιαρινε ΤΥ, Πἰίαάὁ ἐφ Κ᾽1τἰ- 2, ογοα ἴὰ Ῥυθ πιὸ ῬΆΓΓ6 ἄτι ΠΡ] 6 

ἰοίδοπ, Ῥ. ΤΙΧΧΥΊΧΟΙΙ, οἵ, ἀλη5 16 ΘΠ ΡΙΓΟ Υ, 7Τραναμα ἐδ ἤ7 οἱ" εὲ δ Πέγπθ, Ρὰ- 

Τ᾽, "βίον 46 Π᾿ἔοο]ο α᾽ Αὐιϑίασ απο. θ63 ΧΟΙΙΧΟΥ͂ΠΙ. 



ἈΘΌΜΕ ΚῚ ΘΟΝΟΠΌΒΙΟΝ. ΟΧμΙ 

δα ον τδαϊηῖο, ΟΣ 1] πὸ ’ὰ ΘΟΥΓΙΡΘ 486 Ἰὰ οἱ 1} γ ἃ πόροβϑιιό. ΠΠ ἃ 505 

νοἸ Πδϊτὁ5. ΡΒ ΟΠ ΘΠ 05, ΠΙᾺ 15. ΡΟῸΡ (65 ΤὨΙΠΕ 165, 18 Π1Δ15. ῬΟᾺΠ 

ΠΠρογίαηι. ΠῚ πὸ [αι ρρθβιθ πὰ] οὰ5. (168 ΓΘΘΘΟΙΠ ΟΘ5. ΟΥΙΠ ΙΙῸ5 

οηϊασδόθϑ ἐλ π5 [6 τηὰ παβοῦ ἐ6 ἡ ϑηῖβο. ΠΠ σόραγάο ᾿᾿Ηοιηὸγο ἐ65 

Βυχαμείηβ σοπλπθ. ΡΟ όγα ]6 ἃ ᾿᾿ ομηὸγο 465. Αἰθχα πάν η5., ἅὰ 

ΠΊΟΙΠ5 ΡΟΙ ΠΟΙΡΟ πϑᾶρθ. [6 ἰθχίθ ἀοοουταμης, ο᾽δϑὶ 18 πη Ποῖ 

ἰοχίθ, βαὰΐ [65 γο65 τ ἀιθ]1οΟΙΓ 65. ΠΥ ἃ, βϑίοη ἤρθυῃθ, ὑπ ἄγοι 

ἈΘΠΌΙ5 ἢ [1 ἀθ ἰθοοηβ, πιόπιθ σοη θϑία Ὁ]65. ἤθυμο π6 νϑυΐ μὰ 

φι οπ ἐροι 6 [65 ἰθοΐθαῦβ ἀ᾿ Ἠοπιὸγο ἀδη8 ἰθγ5 ΔΙΆ ΙΟΉ5, Οἷα 

πόπηθ ἀδλη5 ἰδ ΓΒ. Βούυν η15. Βοϑίαον 1 ]ἐακίο ἀ᾿ Ατ᾿βίαγααο 56- 

ΡΆΪ , ἃ 50. Ἁν15, ὯΠ6Ὸ ΘΗΓΓΘΡΓΙΒ6 ΘΠ ότΊ 486, Θὲ, [ὰϊ- 616 σόα Π5Ά 016, 

ἘΠῸ ΘΠΙΡΘΡΙΙΘ6. ἰὰομθιιβα. δοιὰ 54 οὰ νὰ 66. Θομϑβογναίθαγ᾽. 

Νοῖιβ π᾿ ἄνΟη5. ἀ0ΠῸ ΤΊΘῊ ἃ [Ἀ1Γ6 ἀνθὸ ἤθυηθ. 

Κα] Π ἢ ΓΒ ἀναῖῖ ΡΓΟΠΊΙ5 1815 τη Ἠοχηὸγο. (θϑϑί ὀοιηπιθ ἔατὰν 

ὀάϊθαν ἀ Ἡομπιὸγα 48᾽}} ἐΐϊαιὶ βιρῃαϊό ρὰν ΜΙ. αυἱρσπιαπῖ, θὰ 1840, 

ἅπχ ΒΘ] πΊ5ῖ65 ἔγαποαῖβ, ἔπη οἴου, ’ὰ ργθπηὸγα ὀαοη ἀα ἰἰνγο 46 

[6 ἢτϑ. 50} ΑΓΒΛ 6. ΡΟΓἰαΪζ, ἃὰ 80 5- ΠῚ ΡῈ : αὐ ργξοραγ αἸιοίι 

Πορειθνἑοογιμγε ΘαΤ γεἕσιμιηε ἐθαίμηι “Γγἱδίαγοϊθιιηε (ροὰν ργέραγου 

ὉΠ ἰθχίθ ἉΡΙβίἈγο]6ἢ 465 ροῦπηθ5 αἀ᾿ ΗἨοπιὸΓγο). [,6 Θ05- ΠΙΓΟ ἃ 415- 

Ρᾶρὰ ἀς ᾿᾿ἐάπίοη ἐς 186. [6 γ5 πὰ ροϊηΐ ἀοππό ἀ Ηοιμπὸγε; 1] 

ἃ Πηδηη6 Το ποποό 46 ὑγόβ- Ομ πμ6 ἤθυγα τι ργο]οῖ 411 ἀνα ὀϊό [6 

ΡΓΙΠΟΙΡΘ ἰοπἀδπιθηΐα! ἀ6 565 ἱγάναῦχ. ΝΟὺδβ [6 γθρυθίϊοηβ, δἵ ἄνθο 

ἈΠΊΘΙΓΙΠ16. 51 ΠΟῚ15. ἉΨΙΟΏΒ "ἢ Πἰἑαοίο ἀς 1 65, 1] οδῦ ρΡγορ 0 ]6 46 

ΠΟΙΙ5. Ὠ᾽ ΔΌΓΙΟΠ5 δὰ 4 ἃ 1 ἸΠρΡ 6 {τόγα Θπηθηῦ, 

Νοὺβ ΔΥΙΟΏΒ, 1ἰ εϑὶ νγὰϊ, ἰὰ σαδίγιὁμηθ ὀάἀϊοη ἀ6 Πιπαοτί. 

Μαἱ5 Πιημάογῇ δϑὲ ἰοῖῃ ἀ8 π᾿Ἄνοιγ [1556 γτιθη ἃ αν. 1] π᾿ θϑῦ ρὰϑ5 

ΒΓ 5 ΠΘηΐ ἈΓΙΒιΔτΌμΙθΘη. 1] ἃ (65 [θά γθ5565 ρον Ζέμποασοίο. 

ΠῚ σεβρθοῖθ ἴσὸὺρ οϑυϊαιηθ5. {{ΠΠππ|510Π8 πη ΘΓ Π68 ἢ. ΝΟῖι5 ἈΥΟΠΒ. ὈΓῚΒ 

ΡΟ θᾶ86 48 ποίγε ἰθχίθ ἰ6 ἰοχίθ 46 Πιπάοχξ; π|ὰὶ8 ὁ6. Π6 

Ῥοῦναιῖῦ ἐϊτα ΄υΐπα μᾶ586. Πιηου πθ ποὰδ5 Θχαπιρίαις ἀ᾽ ἀπο 

ἴγαναι!. 1] ποιβ ἃ [α! Πα οοπίγοπίοι: Πιηάοτγί, ἀ ἀπ Ρουΐ ἃ [᾿ααΐγο, 

ἅγ60 [65 ἀοομ πη η15 ἀπ 4065. ΝΟῸ5 ἀδνιοηβ. π᾿ ΔΘ 16 4116 50115 

᾿. ΝόογοΖ ἰὰ ἐροιχιὸπιο ραν το ἀπ Ομ ρΙ6 2, ὕογο, ἀλπ5 ἴθ ομβὰριῈ Υ1, 2) λπέθν5 

ν, 7γαναμα εἰ Το ἐὲ ἐθ Πόγπθ, ρΡὰ- ἐνγανάμα εἰδ5 πιοάδηπθς.,, ὁ6. αἱ ΘΟΠΟΘΙΠΘ 

865 ΧΟΙΧ-ΌΟΧΙ. αὐ! απο ιηἀουΐ; ρᾶρο5 ΟΧΧΥΠΙΟΧΧχ. 



ΙΝΤΒΟΘΌΟΤΙΟΝ Α ΠῚΠΙΑΘΒΕ. ΟΧΙΙΙ 

Βόπόξοο ἀ᾿ Ἰηνθηζαῖνα 165 ργοάυϊ5 46. ὁ ιο ὙΥ̓ΟΙ  ἀΡΡΘ}16 ἰὰ αἹ- 

νἰπαιῖοη : ᾿ηἀποιϊοη8, ρυὀβοπηρίίοηβ, ΘΟΠ] οἴ Γ65. ΝΟιι5 ἀθυ]οη5 

Γϑιηοινο Δόποάοιο ἃ 50η ρίαη. ΝΟυ5. ἉνΊοη5 βυγίοαϊ ἃ Ρ656 185 

ἄθιχ οθηΐ οἰηαδηΐο ἰθοοηβ 4 Αὐϊβίαυαθ 4ὰ6 ΠΙηάονῇ, ἀδη5. 88 

βρέψαοο, οουίθδβθ ἄν ΟΙΡ το]θίόθϑ. Ὁ] 65 - π 65 46. 065 ἰθφοη5 

τηδγιαἸθΐ ἰθὰν δουῖ : δἰἰθ5 πὸ βοῃηΐ Ρᾶ5. Βὰγ6 5. δἵ δἰϊε5. σὰϊθ- 

γαιθηΐ ἰα ἰοχίθ. Μίδ]5 ἢ ρταπα ποι θγα π᾿ πὶ ἀ᾽ δαῖτ ἴοτὶ 416 

ἀ᾽ανοιῖν ἀόρία ἃ Πιπάοτγῇ, Ρ] βθαγθ βοηΐ θχοθ! ]θηΐθβ. [)65 δυο 5 

ἢ ΠΥ Ρᾶ8 ΤΟΙΠΟΌΓΒ 501} ἰὰ νυϊσαΐθ ὑπ ὀοϊαϊαπία οἵ ἱποοῃϊθϑία] 8 

ΒΡΘΡΙΟΥΙ 6 ἢ ΤηΔ15 ΔΠΘΙη6 π᾿ πον ἰὰ ἀϊοίοι, δῦ ΡγΓΌΒ486 ἰοσΐθδ, 

51 ΤΠ Υ ΤΟράΡ 6 ΒΙ6η, ἰὰ ον ΠΠΘηΐ. 

ΙΓ ΟΥΊΠορτᾶρῃο ἀ6 Πιπάοτ δϑῦ ο6}16 ἀθ ἰὰ ἰγδάιτοη ὑνο ἤθηΠΕ, 

δατ ΘΘΓΙΆΙΠ65 ἀέρορδίΊΟ 5 401 Π6 βοηΐ ρᾶ5 ἰου]οὺ 5 465 ρσορτὸβ. 

Τὰ ὁποῦ ΠΟὺΒ π᾿ ἐϊΠοη5 Ρᾶ5 ἀϊβροηβόβ ἀὰ γᾶν! 46 νόγιῆοα- 

ΠΟ ; ΠΊΔΙ5. ΠΟΙΙ5 ΠΟΙΒ ΟΟΠὨϊθηΐοηθ 465 γϑοῦ Ποα!]Οη5. Ἱπά]Βρθη- 

ΒΆΡΓ65 : ΠΟκ15 Θη Θηἀ0η5 ρΡΔΓ Ἰὰ 661165 {16 τόο᾽τηδιῖ [ἃ ΟΥΑΙ ΠΊΔΙΓΟ 

ἉΙΟχαηάσιπιθ. ΝΟΒ. Π6. ρῬ ]ΟΠ5 ροϊπΐ 46 ᾿᾿δβιρίοι οὰ ἀὰ ποη- 

ΘΠΊΡΙΟΙ 465 τηδ) θοῦ] 65. ἃ οι Θμοθιηθηΐ (65 Ρἤγα565 οἱ ἀΔῃ5 

[65 Δ] 6ου5 ἀἐγινόβ 65 ΠΟΙῚ5 ΡγΓΌρΡΙ 65. (ἰδοὶ δϑδί ἃ νο]οπιό. Πιη- 

ἀοΥ δα ᾿᾿ἀβᾶρα ΘΓ ΠΙΔΗΙΟῈΘ : ΠΟΙΙΒ 5] ΟῺ5 ᾿᾿π5ᾶρ6 [γα ΠφαΙΒ΄. 

[ἃ Ῥοποϊαδίίοη ἀς Πιπάοτ ᾿μᾶπαὰδ ἀ6 τόρυαγιιό. ΘαΘΙ 6 [015 

1] γΥ ἃ ΒΓ θοη ἀᾶποα 46 515}65, Ρ] 5 Βουγ ηΐ 1] Υ ἃ ρόμυτιθ. Νόοιιβ 

ἉΥΟΠ5 ἀἃ ἰὰσΠ ον ἀδ τέραπαγα ραγῖοσϊ ἀπ6 ᾿πηὸγ ρα]. 

Νοῦδ π᾿ ἌΝΙΟΠ5 ρᾶ5 Ππιόπιθ ἰ6 ἀσγοῖῦ ἀθ ἤοὰ5 ἢδν ἃ 1᾿ ἐχόουϊοη 

ΓΥΡοΟρΤΆΡΒΙα8. ἀ6 1ὰ αυαδίγιοπηθ ὀαποη ἀ6 Πιηάογῖ. 7800} 1,ἃ 

ἈΘΟΠ6 5ίσμαϊα 1᾿ 7 ἑακίο ἀδ Ἰθιη ον Θοπηπιθ τη 468 ἰοχίθβ 41] [οπὶ 

6 ΠΟΙ 5 α᾽ ΠΟΠΏΘΕΙ ἃῸΧ ΡΓ65565 46 ΤΌΠΟΥ: 1] οἷἵθ πηδιηθ ὰπΠ6 

ἀϊιζαὶηθ ἀθ (απΐοθθ 5562 ϑ,οβϑιὸγοβῦ. Νοῖβ ὁ] οη5 ἀγϑυῖ: οθϑί 

1. Νοὺβ π6 πιϑίζομϑ ροϊηΐ (6 πιὰ]ιιβοι 85 

ἃ ΘΟΠΙ ΠΟ ποθιηθηῦ (65. ῬὮΓα565, ἀΔπ5. 165 

οἰ ΠΟ ἢ5. ρΥΑΤΠΠ] Δ 108 165. 411 [ΟΡ Π]]ΘὴΣ ἃ 
ἐράνου 16 σοιημηθηΐαιγο, ΝΝΟΙ5. ἀνοῃ5. ο0η- 

5ίαϊό 46 Τ᾽. οἱ 1 Ἐβρυις 58 ἔγουναῖθηΐ 16 Ὲ 

ἐδ οοἴίθ ἀϊβμοϑβιίοη, Νουβ ἀδγορθοηβ ἃ1Π8] 
απιχ ΘΧΘΙΏΡ]65 41|6 ποιι5 Οἴ Ρα]θηξ 16 Θορἤοοΐο 
οὐ ΤἙυνιριάβ. 46 1ὰ οο]]θοίίομ. ποῦνς! 8. 

ΜΔ15 που βοιηπιθβ, ἅνϑο 1 7[αά6, ἀὰτ5. 65 

ὁ ἀΙ ἤοπ5. ΡαΡ ΠΟ] ὸγο5. Νοῖνθ Θοπηπηθη- 

ἴαῖνα π᾽δϑδὲ, 6ῃ σόπόνα!, ΄αΐηθ βαρ ρ ἢ 56 
465. δχρ]τολῖοηθ ἈΠΕ] π65. [6 σΎΘο Ὑ δϑί, 
ΡΟῈΓ ἃ1η51 ἀϊγο, βάτ6 Ἰπἰόσγαπίς ἄτι [τὰ - 

φ15 οἱ 1] 56 ἴγοινε ϑῃ]οααέ. 
ἃ. « ὕοῃ ἀδῃ ἔβριῖροη Τα που βοἤ θα 

« Αὐϑράθθη ππθγβοῃθι δὲ δὼ} ἀἴ6 Ὥϊπ- 
« ἀοΥβομθ ἀπο ποοὴ ἀπγοῖ τῃγθ [ποον- 

« τϑοῖμοιῖ. » 1.ἃ Άοο]6, δη οἰϊαπὲ 165 [δ αΐθ5 

4υἾ] 5ισπαίθ, αἰ 46 66. πὸ 5δοηΐ μὰ5 [Ομ ἕα5 
661165 4} ἃ ἄρϑγφυθβ, ὕογοζ 7εασέ, Ζεί-- 
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ἀϊνο 4ὰ6 Ποὰ8. ΠΟῸΒ ΒΟ ΠΊΠΘΒ. Πδ 511 ΠῸΒ ΒΆΓΩΘΒ, δ᾽ [Ο) ΠΟΙ 

ΓΘΡΙΌΟΠΘ. ἀθ5. ἴαδιιοβ ᾿Υροθυαρ Πα ι165, 06. ΔΘ ΒΘΙΟΠΐ Ρᾶ8., ΠΟΙ 

᾿᾿οβρόγοηβ ἀπ πιοῖηβ, 06 }165 6 1 ἃ Ἀοοο ἃ Γθργοομόοβ ἃ ἢ) 1η- 

ἀουῖ: ὁ ἢ βθῦομὶ ρᾶ8 ΠΟ Ρ᾽ιι5 [65 4α1Π26 οἷι νησὶ αυ165 Ζα ̓ ΠΟ 

αἰτοπτοι ὀνϑ ! !όρ ποὰ5 ἃ [αἰ τθοοηηαῖίγο ἀΔΠ5 500 ἰθχίρ. 

Ηομιὸγο, ἔογ᾽ ΠΟ ΓΘ βοπηιθηῦ ΡΟῸ ΠΟᾺΒ, πὰ ΘΠ: 46. ΘΟΠΙΠΊἢ 

ἄνθο 16] δαῖτ ροῦδίθ οτϑο, Εβοῃυ]θ ΡΣ. Θχθηρίθ, 4} ἴαμι 

γϑδιϊαθυ ἀὰ πού ἀ6 ἀῤιθ βία "]65 πηαϊόνιαιχ. 1,6 ῥ᾽] οσῖιθ 4] 

Θη γοργοπμὶ ἀπ γόοθηβιοι αἰ Εβοιυ]ο, ἢ στα Δ ΠΊΔ15. ὯΙ [ΤῸΡ ἀ6 

ΒΟΙΘΠ06, ὯΙ ἴτῸΡ ἀ6 ἰα]θηΐ, μἰ ἴτῸΡ 48 βαρδοιϊό, πὶ ἴτῸρΡ ἀἾΔρρ!!- 

οατοη. Οποὶ 481} [556,1] 86 ἰοι) οι. δι -ἀθβϑοῦβ 46 ο6 40} 

γοπάγαιϊς ἔαιγ. ἴ7π τέοθηβιίοη ἀς 1᾿ ]ἐλαείο τ᾿ οϑ ψαΐπης αἤαιτα ας 

βθοῃ νοιυΐοιν. 1.6 ργθιαΐοι ΡΒ] οΪοσ 8 νθηὰ, ἀνθὸ θθδθοοὰρ α᾽ἀρ- 

Ρἰϊοατοη. οἵ πῃ ρθὰ ἀθ σοὰϊ, 5{Π| ἃ ἰὰ ἰὰοΠ6. 1.65 βουχοθθ οὰ 

οπΐ ρι56 ΝΥ οἰ εἱ θιπάον! βοηὺ ἀδ ἰγὲ8- [0116 ἀοροὺὸβ. Νόοιιβ ε᾽ᾶ- 

γΟη5 δὰ θϑβοίῃ 416 ἀὟ ἀεδβοθπάσο ρίαβϑ ἃ ἰοπά χα θμ π6 ἴαι 

αἰ ὉΓΑΙΠΔΙΡΟ, ῬΟῸΣ ΠΟΙΙΒ τηθίἴγ6 δ ὀϊαὶ 46 οοπβίαϊοι δ ἰ6 ραᾶγῃ- 

ΡΓΙΒ ἀ6 ὙΥ̓ΟΙΓ οἱ [65 [410]65565 46 Πιπάου. [ἃ πο 65:16 πηδμθ ἀὰ 

τὸϊθ ἀπ 6] ποῖ ἅνοπβ5 γτόδαϊς ποῖγα Οὔ 46, ΠΟὰ5 δϑ᾽ ΡΓΌΒ46 

ὉΠ 5} σαγαπΐ 416 ΠΟΙ5 ἈΥΟΠ5 Ὀ΄Θη πιόλιιέ α᾽ Ποπιὸγο. 

Νοὺβ π᾿ ΥΟΠΒ ρᾶ5 Ὀ6501η 46 τόρόϊοι 10] ὁ6 416 Ποὺ ἅγΟΠ5 αἱΐ 

ἃ ΡΓΟΡΟΒ (65 ΘΟΙΠΠιΘηΐΑΙΓ65 ἐδ 1᾿]ἐἑαοίδ 4αὶ οπῦ ρῥτόοέαό [6 πόϊτο ; 

ΠΟΙΙ5 ΔΥΟΠΒ5 ἴαϊξ ἃ Ρ] ΙΒΙΘῸΓΒ ΓΟΡΓΙΒ565. ΠΟΙ͂ΓΘ ῬΓΟίοβϑιοη 46 [0] 50 

Πἀηῖψαθ πιόϊποά δα α᾽ ἐχέροβα 4᾽}} Υ αἷῦ ἃ βαῖνιθ. (᾽βδὲ ο6116 ἀοῃΐ 

Κατὶ ΠΘἢγβ ἃ ἀοππό [6 τηοάὸϊο 

Ουδπηὰ Ηομπηὸγα 5 Ἔχρὶ 46 Ρ81 ἀπ Τρργοοϊμθιηθπῖ ἀνθὸ ἰὰ1- 

πηθη16, 1] δϑὲ ὀνιἀθηΐ Ζὰ6 ἰὰ οοῃ!Γοηϊαϊοη Ὧ65 ἰΘχίθϑ βαΐπι, Ουδης 

1 γ ἃ ἀπ ἀπ πουϊιὁ τόε]]6, ποὰ5 ᾿πνοσαοηβ ἰὰ ἰγδα!τ!]οῃ ἈΠΙΧα6. 

Αγιβίαγααθ ρᾶυ]6 παϊαγθ ] θπηθηΐ 18 ΡΓΘΠΊΙΘΓ. 51 ΠΟΙΤΘ Θβρυϊΐ 80- 

Ζαϊ6506, ΠΟῸ5 Π6 Ρουβθοηβ ρᾷ5 ρτι5 ἰοϊη, [ἃ οαπ86 οϑὶ Ἰυρόδ. 

Νοῦδβ [αἰβοηβθ Πὸγο 46 ἰοὺ ο6 401] ἃ ὄϊό ἀϊτ ἀθρι}5 Αὐβίαγ χα, 

56] πιθηΐ ΠΟῚ5 ἀἸ50Πη5 ΡΟΌΓΩΙΟΙ. Να15 ΑὙΙβίαυ αι6. π6 ρΡαγ]6. ρὰ5 

οἶον ἀπ ϑοἠοίίονν ἀος Ῥεονὡμηνέδη σοάδα ἐραφψαια; εἰδς πιούίθ» 65, ὁ6. 4] ΘΟ ΠΟ ΘΡ 6 ἰς 

Ῥεπεέμδ 2" Π|ἰὰ5. Ὁ. 80, 6επ ποῖίβ. δ “γιοίαγοθιλ οειμαϊς Ποηιθιϊοῖς; Ῥᾶρε65 

Ι, ὕογοζ, ἀὰπ5 [6 ομαριίγο ΥΓ, Φόρηΐδ ΟΧΧΡΌΧΧΙΙΟ 
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το] Οἵ"5. 6. ΡΘΙβοηηο, Τ᾿ ὰ οὐ [6 πηδῖιγο ἴατὶ ἀὀίαπ!, ΠΟὰ5 Ἰητον- 

ΓΟΘΘΟΠ5 [65 αἸΒΟΙΡ] 65. ἃ ἀόίαυι αἰ ἈΡΙ5᾿ ΡΟ ΠΙΘἢ5. ΘΟ Π 5. ΡᾺΡ ἰΘῈΓ 

ΠΟΙ, ΠΟΙῚ5. ΠΟῚῚΒ5 ΓΤ ΓΟ. 5 5111 [65 ἉΤΊΒΙΓΟΠΠΘῺ5 ΔΠΟΠΥΙΏ65. ΝΟῚΒ 

ΟΠοΡο ΠΟ 5 ἰὰ ἀοοίτιπο αἰ ΑΥἸδίΓ 16 ἀλη5 [65 ἤοΐ65 465 ΒοΠ Ια 51685, 

ἀλη. 165. ΤΆΤ ΠΙΔΙΡΙΘΠ5.) Δ η5 [65 ἰθχ!οργάρ 65, ἀδη5 ἰ6. οοιη- 

ΡΠαιθαν Ἰλπβίαιμῃθ. 1.65. τηοάθυποθ. π᾿ Ἰπιουνιθηπθηὶ 4α ἃ ἰθὰν 

νη Ιόρ!πι6, ο Θϑι-ὰ- αἰ ΘΟΠΊΠ]6. ΔΕΧΙ ΙΓ ΘΒ 465. Ἰῃ του 65 

ἈΠΟΙΘη5. [15 δοπΐ Ἰὰ ροῦν βιρρίόθν ἃ 66. 401 τη π686, ΡΟῚ ΘΟπη- 

ΡΙόϊου ὁ. 4] π᾿ δὶ ρὰᾷβ δχυρίϊοιθ, ρΡοὺν 6! ποι ἀθὺ ὁ6. 401 Π6 5᾽6η- 

θη ρὰᾶ5 46 501. (᾽ 65, ἐὰ γϑϑίθ, ἀνθὸ ὑπὸ ραγίαιίθ ᾿ρογῖα ἀ᾿ Θβρυῖς 

46 ποῖι5. ἀἰδοιίοηβ ἰο5. [65 τόπιοισηαροβ. ΑὙΙϑίΆΓ] 6. Π᾽ δῖ Ρὰ8 

1η|41}10}6. Νοιι5. π᾿’ ΔἀογΟ 5 ρὰᾷ8 565 Ἔύγθιιυβ. ΝΟῖβ ἰ6 Ομ θα 05 

ΟΟΠΊΠΊΘ ἢ ἃσΐΡ6, ρατῖουΐ οὐ Ὀόβοῖη οϑῖ. Νοὺβ ἃ ργόϊέγοῃβ 

4αοΙ 46 [Ὁ15 5685 ἀἸ 50 1065. ΝΟῸ5. ΓΤ ] ΘΟ ἢ5 βουῦνθηΐ 8565 αἰ ιόϊὸβ65. 

Νοῖιθ π᾿ Δαπιθίϊομβ ρὰβ του] 5. 565 Εἰυπ ] ΟρΊΘ5. Ν᾽ πηροτῖο ! 

οἶδ Αὐιβίασαθ, οϑδί ἰὰ ἀοοίσιπθ αἀ᾿ Αγιβίαγααθ, 41 τϑρ} ἀ ἀπ 

βοιυΐ ἃ ᾿᾿ αὔρα ΠΟΙΓΘ. Ομ ηἴΑΙΓ6, 411 6η οϑί ἰὰ τ206}16, 4] 6 ἢ 

ἴογα 16 50 οἷ ἰὰ ϑαυθγ. 

Νοῦβ ἈνΟἢ5 ΡΓῚ5, οαΪα νὰ 858Π5 α1γ6, ἰοὰΐ ὁ6 416 ΠΟῚ5 ἈΥΟΠΒ Ρὰ 

ΡΓΘπάγα ἀδπη5 ἰ6 τυρὶ ἀ6 Τ ἢ γβ. Ο᾽δβδῦ βὰν οδθηϊδιηθ5 απθ ἰα εἶδ 

“ΤΠ γἰδίαγολὲ δἰμαϊίδ τοῦθ ἃ [ΟΌΓΠΙ [65 ϑο]αιοπ5. Ναιβ ΤΙ ΠΥ5. ΠΘ 

οΟΠίσΙθιι6, θη ἀόβηινο, 406 ἀ6 ἴθηρβ5 ἃ δυῖγθ. ΝΟῖδ ἉΥΙΟΠΒ5 

ἀαὰ Π]ΟΪΠ5 ΡΟῸΓ ΠΟᾺ5 ρα] ἀ6ι, 4υδπα 1] π᾿ ἔϊα! ρᾶ5 ἰὰ, 88 τη ποάθ 

οἴ 565 ΘΧΘΙΏΡΙ65. (ἰ δδῦ δὴ [δ|ϑᾶπῃὲ ΘΟΠΏΠ16 [1]. 416 ΠΟΙΙ6 ἈΥΟΠΒ 511 

[ΓΟΌΥΘΙ οἱ πχϑῖίγα Θὴ ᾿υπηὸγθ, τη πη6 58Π5 [π|, ἰδ ηΐ ἀ᾿ ΔΑ ΠΊΙΓΆ]65 

οἷ ΘΧοΘ Θηΐθ8 οἤοβ65 Θηξου 65 ἀλη5 Ὑ1Π]ΟΙβοη. (Ἶ δδὲ ρᾶν δα πιαπιᾶ- 

[οη 46 ΠΟΙ5 ἅγοη5 βυγίουϊ ργοοόαέ. ΝαΙ5Β. ὁ65. υἱθι} }65. ΟΠ Οβ65 

4186 ΠΟυ15 ἄνΟΠΒ ἀἐϊογγέθββ, 401 θϑῖτοθ 401 [65 οοππαῖυ ἢ (Ἶ δϑὲ ρᾷγοθ 

4 6}165 βοῃΐ ν161}}65 χα ̓ θ]]65 βδεαγομπῦ ποῦν }]65, οἵ 165 ρ᾽τι5 ν161}}65 

50ηΐ ρῥγὀοϊβόπιθηϊ 66 1165 4] βογοῃΐ [65 ρ]ι15 ποῦγν6}165. (ὑδ 481 δϑὲ 

νἱΘαΧ., 4ΔΠ5 ΠΟΙΤΘ ΘΟΠΊΠΘηΪΔΙΓ6, Οοἶσδϑῦ ὁ6. 41 [1 δϑὲ ΘΟΠΙΠΊ ἢ 

ἅΥ60 ἰοὰ5 ἰθ5. Δι Γ65 ΘΟΠΙΠΙΘΏΪΔΙΓΟ5., Ο᾽ Θϑ᾽-ἂἃπ- αἴρα 66. 40] νἱθηΐ 

(65 πηοάρυμθϑ; 6 411 Θϑὶ πϑαΐ θὴ [ἃ], ὁ6. 4} ἃ ἐθ ΡιΌρι ἃ 

Ια], οἶθϑὺ ο6. 411 νϊϑηὶ α᾽ Αὐιβίασαιθ, ἀ᾿ Αὐιϑυοπιοαβ, 46. ιάγιηο, 

ἀ6 Ἰ᾽ ἐοο!β δηπὸγο ἀ᾿ Αυιβϑίαναιθ. Τουϊ οα 41}} Υ ἃ εα᾽ Θβ56η116]} Δ Π8 
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Ιοὸ5. ἃυγο5 οἴ ΙΓ 68, Οἢ ἰ6 γοῦν ουα 5. ΘΟἰ ει - ΟἹ ἢ ΤᾺ 15. (6 

4} γ ἃ ἀδ πῃϑι θαυ ἀδη5. οθἰ αἱ-οἱ, οὴ ἰ6 οΠθγο γαῖ. 6 ναϊῃ 

ἀἄδηβ ἰθὸ5. δὐυἴτο5. Νοὺβ αν πο 5. οὐ ἀνθὸ τπὸ δηϊὶὸγο ἰγδῃ - 

4αλ 6 ἀ᾿ ἀπηθ. Ῥά]θῪ ἰὰ]- πηόπηθ π᾿ δὲ ρᾷ5. ΡΟῸ ΠΟῸΒ ἀΟΠΠ6Ρ ὑἢ 

ΤΟΠΟ 5. ' 

Νοίγε σομηπηθη ἴα" οϑὲ ἴουι ὀϊθηα. Νοιιθ πΟι5 ΠΟ ΠΟΠ8. ΡΟΊΙ- 

ἰᾳ πὶ ἀὰ δἰτοῖ ἢόοθββαθ. ΝΟΙΒ ΠΟῚ5 ἈΡϑίθποηβ 46 ἰοὰΐα 1565 - 

510. Θϑιϊ ότι, ἀθ τοὰῖα ουτιοϑιϊό Πττόγαινθ, ἀθ ἰοαθ ἀἸρΎ 55101 

Ζαθίοοπααθ. Νοιιβ Π6 ΒΟ ΐοη8 Ρὰ5 ἢ ᾿ηβίδηϊ (6 ἰὰ ρῃ!] οΪ ΟΡ. 

ΕΟΟΓΘ ἈγΟΠ5- ΠΟ 5 ΘΟ ΒΙ ἀὀγα ] ημηθηΐ ΟἸΓΟΟΠβοΟΓΙῦ ο6 ἀοηηδιη6, 6 ἢ 

ϑΒρροβαπὶ Δο 415 ἴοὰΐϊ 66 4 ῸΠ ἃ νὰ ἀδη5 [65 σ,ὙΑΠΊΠΊΔΙΓΟ5, ἰοιΐ 

6 4 Ὸπ νοῦ δὴ οανγαπὶ ὑπ ἀϊοΙ ΟΠ ΠΔΙΓΘ. Οἡ 5᾽ ἐϊομηθγα ρουί- 

ὄῖτο, ἃ 66 σοπιρίθ, Ζα Ἂπ ἰοχῖθ ΘΟ] ΠπΊ6 Θα]ε ἦ6 1 ]ἰααἰδ αἰὶ οχιρό 

ΡΙ υβι ΘΓ 5. ΠΏ} Π6γ5 6 ποίθβ. ΝΟῖθ ΓΘΟΟΠΠΔΙΒΒΟΠ5, ἅΥ̓ΘΟ ἴοι5 [65 

6 Π μϊβῖθβ, 411 ἢ Ὗ ἃ ρᾷ5 46 ροῦῖδ σγϑὸ ρ] 8 οἷδιν οἵ ρ] 5 ἴγὰΠ5- 

Ρατοπὶ συ Ἠοιηὸγθ. 851 ᾿'᾽οῃ 8'6δηὴ τἰϑηΐϊ ἃ ἰὰ ρϑηβόβ οόπόγαϊβ, οἢ 

ΡΘιΐ ΘΟΌΓΙΓ 6 ᾿ἰβαηΐ : 1] δϑὶ ΤΆΓΘ 486 ἰ6 οοπίθχίθ πΠ6 ἀ0Πη6 ΡΟΙηΐ 

ὉΠ 565 ἱπηπχόήἠπαϊοῃθηΐ ρΡΕΓΟΘρΡΊ101]6. Να]5. 41162 δὰ ἴοπά 4685 

ΟΠ 565, [65 απο] 5. βυγριβδεηΐ ἀθ ἰοὰΐθβ ρᾶγίβ. (ὐδ5 αἰΠου]} } 5 

486 Ἰ᾿᾽᾿ ἐϊα 46 Ἀρϑυφοιῖ, Ὡο85. 6 ἀθνίοηβ [ὰ 5ο] α!Ποη ἃὰ ]δοῖθυγ: οἱ 

ΠΟΙ Π᾿ΥΟΙΒ Θϑἥαϊγό δίιοαπα ἀπ ποι] 16 ρὰγ ποιι5 οοηδίαιόθ. οι]ὰ 

σοπιπιθηὶ ἰδ σοΥΠἸΘΠἴαῖγα ἃ ΡΓ15 465 ῬΓΟΡΟΥΠΟΠΒ 6 ἈΡΡΆΓΟΠΟΘ 

ἐπογ 68. 

(᾽ εϑἱ ἃ 1᾿Ἰπιθηιοη 465 ΡΟ 556 0}5 4116. ΠΟῚ5 ἉΥΟΏΒ δ]ουό, ἃ ἰὰ 

η ἀὰ ἀδαχίὸπηθ νοϊαπιθ, ἀθ πουργουχ οἱ οοηϑιἀόγα 65 ἤρρεν)ι- 

εἰἶο65. Νοὺβ. ἈγΟ 5 νουΐα 4115 Θυσϑθηῖΐ 50115 ἰἃ ΠΙΆ ὉΠῸ 501 16 

ἀς δ ῤἰϊοίλόφψιιε, ἠοπιόνίψιιθ. Νουβ ἀθνομβ ἀἰγα πῃ τηοῖ οἵ 811: [6 

οοπΐθηα 46 οἰνδοιιη (65 πιουοθαιχ 481 οοτηροβθηῖ οθιῖα ᾿1}}}10- 

ἰόααθ, οἴ 50} ᾿᾿ογάσα ἀδη5 ἰοα86] 115 56 δα νθηΐ. 

ΑΡΡΕΝΡΙΟΕ [. δγοίὀφοηιὸπο5 εἶ Κ᾽ ἱἱοίδοι. Οὗ ὁδὶ ἀθ ὙΠ]οΐβοη 

46 ἀαίθηϊ 165 ἱγανδὺχ 46 ἰὰ οὐ 4π6 τηοάθγπα 501: Ἠομῃλὸγο. Νοιιβ 

ἉΥΟΠΒ ΡΘηϑό 41 ὉΠ Π6 56γαϊΐ ρᾷ5 [ἀομιό 46 νον οδ {Ζυ᾽ ἃ ὀϊό οοιτο 

ΟΡ ΠΖῈΘ ἃ 565 ἀό] 15, ΒΙΘη ρα 46 Ῥθυβοηπθ5 ομΐ Ϊὰ [65 Ῥροίοφο- 

ἡἱθηα αὶ δογνοηῖ 4 Τϊγοάποιοι ἃ [1π-[Ὁ]}10 6  ἴθηῖδο, [,6 νου] η]ς 

Ϊ...} 



ΟΧΙΨῚ ΙΝΤΒΟΌΌΟΘΤΙΟΝ Α Π᾿ἹΠ1ΆᾺ 9 Ὲ. 

Η᾿6ϑῖ ροΐϊηϊ ρατίοιις. Α Ῥαγὶβ πιόπιθ, 1] οϑὶ ἴογὶ γᾶγθ. 1.65 ρᾶᾷροϑβ ἐθ 

ὙΠ]οΐβοπ βογοηΐ τπ6 ποινθαιό, ἃ ρθὰ ῥγὸβ ΡΟ ἴοιβ 165 ἰθο- 

ἴθ Γ5, δὲ ἀπὸ πουγνθδιίό ἀ᾽ 5562 μαὺΐ σοὺΐ. Νοιθ πΠ6 ἀΟΏΠΟΠΒ Ρἃ5 

ἦγε Θαΐθηδο οοῖϊο βαναπίο ἀἰββουίαϊοπ ἘΠ]6 οϑὲ Ἰοῆσμθ, οἱ 165 

ἀἸρ ΘΒ! 05 Υ ἈρΡοπμάθηι. Νόοῖιθ ἀγοῃβ ἔα!, ρᾶρθ ρᾶν ρᾶρθ, ὑπὸ 

ἈΠΆΪΥ856, ἄγθο Θχίγαιίβ ἰθχίι6]5, 46 ἰουΐ 66 41] 568 ΤΆΡροΙ[Ο ρΓΟρΡΙ6- 

τηθηΐ ἃ Πομηὸγο οἱ ἃ |᾿]ἑαιίθ. Οὐ ] 465 ποίθβ, βιρῃηόθθ 46 ΠΟΙ85, 

ΡΘΟΙΠ ον 165 ΘΥΤΘΊΓΒ, ΟἿ ἐοἰαΙΓΟΙββθηΐ 165 ΡΟ 8. ΟΒΟΊΙΓΘ5. 

ΑΡΡΕΝΡΙΟΘΕ {Π. δήργιθ ΟγἸ{ψη65 εἶ ΑΡ᾿δίανψιο. (δῖα ἀϊββονῖα- 

ἸΟῚ Θϑῦ Π ΘΟΠΙΠΊΘηἴαΙΓΘ. ΘΧρ το 46 1᾿ “Ζηπδοιοίμηι ἀς Αἴ βηῖβθ, 

δ᾽ Ῥὰν" οοῃϑέσαθηϊ ΠΟῖ5 ἀνοηβ ἀὰ ἰὰ ΡΙδοον ἃργὸβ 65 δνοίέρο- 

"ιόγιθ5 46 ὙΠ]οΐβομ. ΟἾ δὲ ἃ ἰὰ ἀθυπιὸσα ρᾷᾶρβ ἀθβ. βγοϊόφοηιδιηοο 

Τα δδὲ πηρυμπηό οοὲ αποοάοίιμηι. ὙἈ]οίβου. ρϑηβαιδ ρυΟΡΆ]6- 

Ἰηθηΐ 46 ο6 ἰθχίθ φγθο πἃ ρ88 θθβοὶῃ αἰ δχρ]οαΐοη. ΠΠ ΠὟ 

Θἢ ἃ [15 ἃιοῦηθ. [΄Δαΐγ65 ἰθχίθϑβ ἃπαϊοριιθθ, ρᾺ 165 ἀδρα!5, 

ΘχΙρϑαϊθηΐ ἃ} ΠΊΟΙΠ5 Ζα Ὸἢ ροϑὰϊ ἰὰ να ]θυῦ θχδοῖθ 46 ομδοὰῃ (685 

ἀἴτθ8 ἀ6 1᾿“ηδοαοίμηι 46 Ὑθηι56. Π᾽ ΔΠ]Π]Θὰγ5, 16] 46 ο85 αἴΓ65 εϑί 

ΡΊθη ἰοῖη ἀ᾽ γον ᾿π6 ρᾶγίαιτθ Ἱπηριάϊτό. (δ 4186 Ποιι5 ἉΥΟΠΒ ὀο 

51: ἰἰὰ βιἰόποργαρἢθ [Πτόνραιγα 465 ΑἸθχπάγη5, ἃὰ οπαριῖγα Π] 

ἀθ οεἰῖθ ]ηἐγοαποίϊονι, δα ἀϑϑδαγέμηθηϊ ἃ 1᾿ἀϑᾶρα ρῬΓαΌ4α6, οἱ 

γΘηα γϑίϑοη 46 ἴοιβ 165 ἰθύπη65 411 σθυϊθηηθηΐ 58Π5 ο6556 485 

[65 ποΐβϑ, {υδηα ποι ΟἸΟη5 οἱ ἀἸδοιυΐοηϑ 165 ΟΡΙΠΙΟἢ5 ἀ᾽ ΑὙΙβίδι- 

486. Νίαϊβ 11 πα ἔλαϊ ρᾷ8 4υ ῸΠ ρ1556 ΠΟΙ15 ΔΟΟΌΒΟΙ 46 ἰαῃίδ1518 

ἀποθηθ ἀδῃ5 ἰὰ γέἀδοϊοηῃ (δ Ϊὰ Ἰἰβί8 ἀ65 βῖρῃββ. 1 δπν αα᾽ 

γΟ16, ΡΆ1 ΘΧΘΠΊΡΙ6, ρΟυΓ(υΟΙ οοἰἴθ ᾿Ιδίθ ἢ6 ΘΟ ΠΟΟΤΘ ρᾶ5 ΟΠ] ΓΒ 

ἅγθο 66}186 416 σομηδίϑδθηξ 165 ἰθοίθαβ 46 Ναχι θη ϑὅθηρα- 

βαβο ἢ, ο᾽ Θϑι -ἀ- ἀἴσθ ἰοὰβ οθὰχ (1 οηὔ δὴ τηδῖῃ 1 ]1αεἰδ ἀ6 αα1}- 

Ιαιτιθ ΠΙπάου!, οἂν 1᾿ Ποριογῖοα εἰϊδοονίαίϊο ργ ον" ἀρ Βθηροθαβοὶ) 

σουΐ α Ἰηϊγοάμποιοη ἃ οοἰΐα 7 αείο. 

ἌΡΡΕΝΡΙΟΕ {Π], 7{ὰ5 Ποίϊοοπία. 115 δἱρπαία. (δ βϑοῃΐ 468 

οχίται 5 ἀπ βϑαναηΐ δὖ οασΙθχ οαγγᾶρα ἀ᾽ Οβαπη 58: ᾿᾿ “γιδοαίοίμη 

ἄς Ἀοπιθ, τὰ ἀἄδ8 ροηάδηϊβ (6 1᾿ “"πδοείοίμηι ἀθ δ βηῖβθ. Νόοιιδ 

πιοίοη5 ἴὸ ᾿δοίθιυ ἃ πιῦπιθ 46 νόγΠ, 501} ΡΟΌ ἈΡΡΓΟΙν οι" 8011 



- 

ΒΕΗΘΟΝΜΕ ΕΤ ΟΟΝΟΙΤΒΙΟΝ. ΟΧΊΝ ΤΙ 

Ρου οομ  οάϊγθ, ο6. {π|6 ΠΟῚ5. ἈΟΠ5. 0}, ἀλη5 ἴὸ ομαρίίνο [, 

51 1 ἱααο ὁ ἰ᾿ Πόἑΐσονι. Τὰ ἀθαχιὸπηθ ράττθ ἀθ ᾿᾿φρροπάϊοο Π 

ΘΟΠΘΘΙΙ6 [65 δολοίϊος εἰο 1} ογεῖδο. 11 β΄ αρὶτὲ ἰὰ ἀ6 ὙΠ]οΙβοη, οἱ διι"- 

ἴοὰϊ ἐθ Βεκίκον, ΟἾθδὲ βὰν Ῥ] ρου 416 δ'ἄρρυϊο Οβάπῃ, ἀλη 

565. ΔΟΟΘΙΒΔΊΙΟΙ5. ΟΟΗΓ6 ἰ65 ἄθιχ ὀάιΐθαγθ, ΝΟῖθ ἀοΟΠΠΟΉ5, 61] 

“Τἰεἰδγιαίιινι, οὐ ἴὰ {τὸ ἀθ ἰὰ ἀϊββουίαϊίοθ 46 ΡΙιυρεγθ, οἵ 

᾿ἀμαϊγβο ἀθ ἰὰ ἀϊαῖσιρθα οομῖγο ΒΈΚΚΟΡ 41 θη ἴοτμηθ 165 ἀθὺ- 

ὨϊὸΓῸ5 Ρᾶρθβ. Πδθ ποίθϑ Γθοι Ποαῖνο5. δοοοιηραρσποηΐ Ἰ᾿ 4 ρρο)ι- 

εἰϊοο 11: σἂν Οϑαπη οϑὺ θη ἰοῖϊη ἀθ ἀγα ἰου]οῦγ5 465 οἴ ϑθϑ 

᾿ποοηϊθϑία Ὁ]65. 

Αρρενριοε ΙΥ̓. βροίόροηιὸμθὲ εἰ "7, οὔ. Νοὺβ π’Ἄνοηβ5. ρὰϑβ 

βεβοῖὶπ ἀ᾽ Θχρί αν ῬΟΌΓΑΠΟΙ 1] εβϑὲ θοη 486 465 ἰδοΐθανθ 46 

ΕΠ ας αἰθπὶ 165 Ῥγοίἐφοπιόγθς ἀ6 ὙΥ ΟἹ 5οὺι ὰ πηϑῖη. 1,6 ᾿τντρ, 

ἀδραὶβ ἰὰ γόϊμργθβϑίοη ἀ6 1859, π᾿ οδῦ ᾿Ϊτ15 Π] ΤΆΓΘ. Πἰ μον, Νδιβ 

Θηἢ ἴοι π6 ἰ6 ροβϑδὸάθῃὶ ρᾷ5; ᾿ϑαῦσοοιρ π6 [ἰ π΄ 18 Π18185 

νὰ, οἱ πθ ἰθ οοπηδιβϑδδηΐ 716 46 τόραϊαϊοη. Νοῖτθ “ρρει- 

εἰϊοο ΕΥ̓͂ πἰθπάτα ἴδ, ἃ ΤΠΟ]Π85 ΡΟῸΓ ᾿ 6556 116], ἄπ ᾿νγα []- 

μηδ. Νοὰθ ΔΨΟΙΒ 5010}1, ΡΟῸΡ ᾿᾿ΔΠΑΪΥ56. οἵ [65 δχίγαὶῖβ, [ἃ 

πλόϊμποάθ Δρρὶααόθ, ἀδη5 1 “ρρεπάϊοο 1, ἀὰχ βγοίὀσοηιόπθα ἀθ 

γΠ]οϊβοη. 

ἌΡΡΕΝΡΙΟΕ Υ. δγέζασος δ "7 οἱξ. 1.65 ρυόίβοεβ. ἀ6 ὙΥ̓ΟΙ πὸ 

50ηΐ ΘΟΠΠΙΙ65 4π6 46 ΘΘῸΧ 41 ΟΠ ΠΔΙ5βθηΐ Οὐ 58 ἀβθυηϊὸγο ὀἀ τ] 0 η 

ἀ οιηέγα, οἷν 165 τϑργοάποιοηβ ροϑβίϊιπιθβ 46 οοῖῖθ ἐἀ!οη. 

Παη5 1᾿ ἐΐαϊ οὐ ὙΥ ΟἹ ἃ ἰ41556 165 ᾿γοίόροηιόηθδ, 565 ἴΧ015 ργόΐβοοθϑ, 

Βαστοιι [ἃ ΓΟΙβιὸ πη6, 411 δϑὺ ἰὰ Ρ] 5 ἸΙοηριια οἱ ἰὰ ρ] 5 βανδηΐθ, οἠΐ 

ὍΠῸ ᾿π]ρογΐδποθ οαριϊαϊθ. ϑδῃ5. 61165, οὴ π΄ὰ ΟἹ φα᾽ὰ τηοϊ[ό, 

4α᾽ ἃὰ {16 Γ5 Ῥϑαϊ-ὀϊγο ; ον 165 βγοίἐφογιθηιθ5 5 ἀτγδιθηϊ οοαγί ἃ ἃ 

πο 6 οὐ ἃτι 1165, δ πῈ δ0ηΐ 4 ἼΠ6 ΡΟ ΠΟη ἀ᾽ Οανγαρθ. Ανϑς 

61165, οῃ ἃ ΟΥ̓ οἱ" Ἰϑδαιοοὰρ Ρ]05 σοπιρθῖ, β8:Π 0} Δ 0551 ΘΟΠΙρΙ οὶ 

4 οἢ ἀγαιῖ 1415 Ρὰ 1᾿ βρέχει. Ε]165 πθ ΠθηΠΘηΐ ρὰ5 ᾿θὰ 46 1᾿Π15- 

τοῖγα ἀὰ ἰοχίθ ποιμέσι ἀθριι8 γαϊτὸβ, 481 τη 486 ἃπχ δ ,γοἱέ- 

ϑοηιόγιθ5, δἵ 4] 6 ἃυγαιῦ Δομονό [ὰ ἢ αγ5 ργίον. Νίαιβ οὴ ρϑαϊ αἴγὸ 

46 ἰὰ δαν5 ροσίογἶον', 16}16 4ὰὸ ΝΥ οΙΓ 1᾽΄ἃ οϑαυαϊδδόθ Δ π8. 80η 



ΟΧΙΥΤΙ ἸΝΤΠΟΌΟΘΤΙΟΝ Α 1,111} 8. 

Ρἴαμ ἦν, δδὶ τοῦτ δα τὸν δ, ἅτ ΒΊΟΪ 5 ΡΟ [6 ἑοπα ἀ658 οἰνοβοβ, ἄππη5 

[65 ἴγοἷβ ρυόίαοοβ. ΠῚ θδὲ θίθ Θχ νον ἀϊηαῖθα 406 1 ιθιν 4] ἃ 

ὑπ ργὶπιό 165. δ ηοἰόφονιόηθ Θὰ 1859, καἰ Ρὰ8 ἐϊό [γαρρό ἐδ 

ὁδί ἰΙΔ4όθ. Ομ ἄδνγαις νον 65. [ΓΟΪ8. ργόίαοθβ ἃ [ἃ δυϊίο εἰ65 

Ι "»οἰόφομιόηο5. 

ἌΡΡΕΝΡΙΟΕ ὟΥΙ, Ζοϊίο. (ὁ 4 ποῖ5. ἈνΟῚΒ5 ὁου ϑὰν Ζο116, ἃ [ἃ 

ἤ ἀὰ οἰαριίγο 1, ἀἠὸνα ᾿θοαῦσοοαρ 46 δα αΐοι 11 ἀδλπ5. τοι5 [68 

᾿λνν65. Νοῖιβ. ᾿ΘΏ] ἢ 5. Πα ΠΤ ΘΙ] θη ἃ ΡΓΟΊΨΘΙ {86 ΠΟΙᾺ Π᾿ΆΝΟΙΒ 

[ατο Ἰὰ α ΘΧΡΙΙΠΊοῚ ἰὰ νόμιό ραγο. Τ᾿ ρροπάϊοο ΝῚ σομτῖθης μῸ5 

ΡΙ 665 }5{ΠΠ0ατν 65. ΝΟΙ5. π᾿ ἌΥΟῚΒ ἀποαη σοὺϊ ρου 6 ραγᾶάοχο: 

οἱ ποῖ5 π᾿ ΔΥΊΟη5 ᾿πἰόνοϊ ἃ ἀπο ἀθοτό ἃ 66 416 ἰα Ζ0116 ἀ65 |1- 

ὙΓῸ5 πὸ [1 Ρᾶ5 [6 γταὶ ΖοΪ16. 

Αρρενθιοξ ὟΠ.. οὐϑδονραίίοη δι ἰα ρμέμι αποίοηπθ γ εἰαοίζον 

εἶο5 μοδριος ποηιόρί 65. ΟἾδδι ἰὰ θ6116 ἀἰββουιδιίοη ἀ8 ΝΙ. ᾿μμ}}6 

Ἐσσον΄, Νομ-βθυ]θιηθηῖ ΝΙ, Εροου ΠΟΙ5 ἃ Ρ6Ι 115 46 σερυο π]γῈ 

᾿ῃτόρτα] πη ΘΓ 66 Π]ὀΠΊΟΙΓΘ, Π1Δ15 1] ἃ νοῦ] 486 1ὰ τορι ποίοη [ὰϊ 

ἀπ6 ὀά!οη ταντθ, οουυσόθ, απρηηθηϊόθ. ΟἾ δὲ ἀ᾿ἀριὸβ ἀπ ΘΧΘη]- 

Ρἰαῖτο ἀπποῖό ἐ6 58 πιᾶϊη 4 Ἶ 651 [16 ΠΟΙΡΘ ΠΡ 550 η. ΑἸΏ51 Οἢ 

Δαρα ἰὰ ἀδγηϊὸγο ροπβέθ, [ἃ ρθηδ5686 δοίπθ!]8, 46 οα βανδηΐ πγαῖίγο. 

Αρρεένριαε ὟΠΠ|. δγοίόηηθς 51 ἰ65 οΥ͵οίηθα. 1,65 ἀπαῖγο πο }- 

οθᾶπχ 401] ΘοΟμροβοηΐ οαὺ ἈΡρθμάἴοα βοηΐ ταηρόβ ἀλη ᾿᾽ΟΓάγ6 

ΟὨΤΟΠΟΙΟΡΊΠπο. ΠῚ Υ ἃ ἀ65 ΟΥΠΠΙ 65 48] οἰϊθηῖ 1 Ἄγ Π1Ο]6 Ἡομὲὴβε Ὁ 

Ν. Ουϊρπίαιϊ!, ΘΟΠΠ16 ἀγαπὶ ὁϊό [10 Ροὰτ βοῦν α᾽ Παιγοάποιοη 

αὰ Δ ὶοΠοηπαῖὶν εἶ Ποριὸνρο δὲ εἶδα. Ποηιόγϊίθς. Οὐ βουχγαιῦ ἄοης 

ΟΓΟΙῈ 486 ΝΙ. ἀυϊρηϊααῖ ἃ ἐο}1 ἀργὸβ Οἰ6α ΜΙ Π]1Θυ. 1,6 ργδιηῖον 

νοϊαμμο 46 1᾿Π|Ίδίοἱν εἰ6 ἰα {ἰ{γαάιιτιο σΡθοηπ6 οϑὺ ἀθ 1840 ἡ, οἱ [6 

4. Οκ 56 σάρρεβ!ο ἴὰ μ᾽ νᾶβθ 6 ὙΥΟΪ, 8. (ὁ νοϊυπηο ἃ ὁτ γ» }}} 16 δὰ ἀπρ]αῖδ, ἃ 

Ρνοϊὀρονγπόνδθς, ΠῚ, υ. χχιν, 18: « ..{{005- Τοηνο5. Οὐ δδῖ ροῦν ἰὰ ϑοοιόξζό 465 σομηαῖ5- 

« ΤΟυΊΟΣ 1ἢ Θλ 515. 4ΠΠ} 0115. ΗΟ ΠΟΥ δηθη-. δ, π065. α{||65 46 ΜΆ]]ΟΡ. ἰαϊϑαϊς 16 ἰἰντο 
« εἰἀἴ10 πἰταξωι, σγὰν 1551} ]|567116. δὲ ΘΙ 5 4 πὰ μὰ ΔοΠθνον, ΤΠ ΟΣΊρΊ ΠΑ] ἈΠ πὰ 

« 6].8 ἸΘρΊ] 5, ἀἴψαθ ἴθ γαϊοηθ. ΘΟΠ511) ἢἶἃ Ρᾶσα αι ἀργὸβ ἃ τιον 46 ᾿᾽δυΐθαν, [μα 

« πο το άθπάδ, νϑυβα ζιν, » τρα “πο το ἢ ΠΡ] α͵86. Θ5᾽ ἈΔΠΟΠΎΠΊΘ ; Π1}15 ἴοπὲ 

2, Ἴογο Μίδίοίνα «ἰο ἰὰ ογτείφιο οἶος ἰὸς 6 πιῦπάθ 881 ααθ}}|6 οοῖ ἀθ οἷν θοῦρο 

Ονδος, ἡ. δ1ὅ-533, ἐλπ5 105 ΝΟΤΈΒ. (ον πνν }} ΠΟ νυ 5. ἰὸ οὐϊὸθνο ἢομηπιθ ἀ Ἔταϊ, 



ἈΕΘΌΜΕ ΕἸ ἙΟΟΝΟΙΓΓΒΙΟΝ. σχιαχ 

ἀϊοιϊοιπαἰνο ἢ Ἶδ5ὲ 46 ἐδ 1841. ΜαΙβ Γ᾿αὐτῖοϊο ΠῸΝ ἐπὲ μ᾽ θ5ι λπ5 

οδ ἐϊοιομμαἶγο σα ἀπὸ τόμ ρνθββϑίοι. ΠΠ τα} εἶδ Ρο] 5. ἀἰηθ ἅπι- 

πόθ. Οἱ 16 ᾿ἴβαῖς ἀὸβ 1840, οἱ ἀναμὶ {6 ΠΆΠΠΟΥ μάν, ἀδὴ5 1 }.η- 

ϑθη5 εἰ ηιογιίο. Τ) Δ. ]ΠΘὰν5, ΝΙ. Ουϊσηίαπι, ἰοιρ- 

ἴθ Ρ5 ἄναμὶ 46 [ὈΥΠπλα] ον ΡὰΡ ὀουὶῦ 58 ἀοοίνη6, ἢν! Θηβϑιρηόο, 

ογοίορέεϊο εἶος 

1 οὰ ποιΐ ἃἂπ5 ἀπτγαμῖ, ἀἄθ 18236-97 ἃ 183, αἴἰχ ὀϊὸνος ἐς 

᾿Ιοο16 Νουιλα]ο, ΝΙ. Εγηθβὺ Πανοι, 701 ἃ ἀόνοϊορρό οἱ οοπηπιοηιό 

οθῖῖο ἀοοίνιπμο ἀλη ὑπ ἦ6 865 {[πἸὸθ65 46 ἀοοίοναιϊ δὴ 1843 ΄, π6 

ἴὰ σομ Πα ἰββαϊδ Ρὰ5. ὉΠΙΖαΘιηΘηΐ ΡΣ [᾿γτοΪ Ἠομὲμε : 1] ᾿᾽ἄναῖι 

ΡΘΥΒΟμ 6] πηθηΐ γθοι6}}}16, ἀἰχ Δ Π5 ἁπρανΡαναηΐ, 46 ἰὰ οι ἶο 

ῃλόπηο ἀ6.Μ. συϊρπίααι. 

ΝΟΙ5 Π᾽ΥΟΙΒ Ρ85 ἂ 1π|511Π61 16 ΘΠ ΟΙΧ 4116 ΠΟΙῚ5 Ἀν ΟΠΒ5 ἴα! ΡΆΙ ΠῚ 

65 ᾿ππουη Ὁ] 65 ρᾶσοϑ 4] 56 βοηΐ δοουμηθ]όθβ, ἀθρι15 ΟΠ, δὰ 

561 465 ΟΥΙΡΊΠ65 46 1᾿7ἠἑαείο οἱ ἀ8 1᾿ Οεἰγοδέεδ. 11 εϑὺ ἐνιάθδηϊ 46 

ΠΟῚ5 ἀ θυ Π5 ΠΟῚ5 ὈΟΓΠΘΡ ἃ 66 41] ἃ ὑπ οαγδοίὸγα ρσορΓα. 1] δϑὺ 

ὀνιάθηΐ ἃπι58ὶ 416 ΠΟΙΡ6 ΘΠΟΙΧ Π6 Ργόϊαρο τθη ΘΟὨΐΓΟ ἰὰ ναΐθαν 

γόθ!]6 65. ᾿ἰντὸβ. 16 ΠΟΙΙ8. ΡΆΒΒΟΠΒ 5008 51||6η06. Νόοῖι5 6ϑβι1- 

ΠΊΟΠΒ 811 ΡΙ15 Πα ΡΡΙΧ, ΡΟῸΓ ΠΟΙΓΟ Ρατ, [65 ἴγανϑὰχ 46 ΝΙΙ͂ΖΒΟἢ ; 

Π1ἃ}8 ΝΙ 250 ἢ) π᾿ ἃ ΡοΙηΐ (6 βυϑιοπιθ, 1] 8᾽ δὴ τθηΐ ἃ 1 ἰγδά θη 

νυ ρσαῖρο, βαὰΐ ἃ ἰἴὰ ἀὀθπαγο ΡῈ (65 ἈΡΓΟῚ] 5 ΘΠ ρΡΓ ἢ 65 ἃ τι 6 

ΒΟΙΘ 66 ΠΟ Ι5 ΒΌΓΆΠΠό6. 4π6 6616 465 ϑαϊηίο -ΟΥοὶχ οἱ ἀ65 Εουτα 

αἼθαπ. Ομ πὸ ῥεῖ ρᾷ5. ἐϊγ8 ποὴ θ].5 4116 165 γγο ῇθη8. Ρὰ}8 

ΑΙΘΩΐ ἢ βυβίθμηθ. [15 Π6 δοηΐ 4116 εἰθ5 ἔσῃοβ. Νουῦβ ἐϊοηβ ἀοης 

θη ἃ 1᾿᾽΄αἰ86, ῬᾺ δχϑιηρὶθ, ἄνεὸ Πυρα8- ΜΙ ΟΠΤ06]. 1] π Ὗ ἃ ρᾶ8 τη 

ποῖ, ἀδπ5 δοὴ Πίδίοίγο εἰθ5 ροόδὶος λοηιόνἱφιιοα, 401 π6 501} οἷἱ 

τα ΒΟΥ 6 ΛΥ οἹ ἢ, ον Ἰηϑριγό ρᾶν δ᾽ οἱ! Νοιι5. π᾿ ἌΝ] ΟΙ5 416 ἴαϊτγο, 

ἀγδηῖ [65 δ,οἰέφοηιόιιθ5, ἀπ 6 ρΡᾶΓαρἢγα86 465 Ῥγοϊέφοηιόϊιο5. 

ΝΜ. αυϊρηϊασί οἱ Οιὐτιοα Μά]]ου οομ οι πὶ 165 465 6 Ὑγο Γ᾽ 

ἄνθο ἰὰ τρααπποη. 115 ἀἀπηοίίθηῦ φὰς Τ᾽ ΠΠἑαάίο εβὶ ἀπ νγὰὶ ροῦπιο, 

4 6118 ἃ τ Ραμ, 4α᾽6}16 ἔονηιθ αὶ τοαΐ, 46 }}6 π᾿ εββὲ ρᾷ8 τὴ 

ΘΟΙΡΙ Διο. ἀ6 ροδι165 ἐρορέεβ. Μα]5 115 πϊθηΐ, σομηηα ὙΥ ΟΙΓ, 

416 [6 ροῦίβ δ οοηπι ᾿᾿ἐογιτανθ, οἷι 4 1] 56 8011 βθυνὶ ῥροὰν 

ὈὈΠΊΡΟΒΘΙ 80) ΟἸΥΓΆΡΘ, 

1, 226 Ἡορνιορίοονι)ι. ορ) 4)» οὐ σίμθ δέ μηϊίαΐο, Ῥανὶ5, ἰη-85, 



ΟἹ. ΙΝΤΒΟΌΟΘΤΙΟΝ Α ΠΊΠΙΛΌΏΕ. 

6 βυϑίδιηο ἀθ ἔσροῖθ οϑὲ ππὸ τηοα!ῇοιιίίοη. οοηϑδιἀόρα Ὁ] ἐδ 

ΟΘ 1 ἀ6 ὙΥ ΟΠ. Αα Ἰοὺ ᾿ αὐάδ5 θη ποθ ᾿πἀόἤηϊ, ἀγαηῖϊ ἔσαν πὶ 

ὰ ΗΠ ]Ἰαείο, αὶ ἀπὸ τπαρβοάϊθ, 481 τπὸ ἀαῖγο τα ρβοάϊο, 11 Ὑ ἃ, 

βϑίοῃ ατοίθ, αἢ αὸάθ ΡΥ ΠΟΙΡαΙ, οἱ οοἱ αὐάθ ργίποιρὰ! ἀγαῖὶ [αι 

απ6 “Το ἠόϊ. (δυῖς “ολἠ ὀάο, ρὰν ἀ65 ἀρτδη ἰββοηηθηΐβ 580- 

Οα5815, θϑὲ ἀθνθπῖθ ἰ6 οἰδηῖ ἀ᾿ΠΙοη, 1 ]]αείο. ατοῖθ ὀϑϑᾶγο ἀθ 

ἀότθυ μη Θὴ 40] οΟμῃ βίαι 1" ρορόθ ρυϊπηεῖνθ, ἰ6 πογαι ἀ6 ἰὰ 

ϑγαπ 6 ἐρορέε. 

7,6 φυαίγιὀμηθ ππογόθαῖ 46 Ἰ᾿ἱρροπάϊοο ΝῚ ἔοτα οοππαῖίγα 16 

οαγρδοῖϊὸγο 465 ΟΡΙΠΙΟΠ5. 4] οἠΐ ἰὰ νοριθ Δ)ουγά Πα] ργτηὶ 168 

Ππτέγαϊθαγβ. [,μ65 ποίθϑ5. ἀοηΐ ΠΟῚ8 ἈΥΟΠ5 Δοοομραρηό 66 Τ]ΟΤΟΘδιι 

ὄταιθηῦ ᾿ΠΙΒρΘη54 0165. Νόοιιβ ἀθυΊ 05. 5: σΏΔ] ΟΡ ΠαΘΙ 165 ΡΟΙηΐ8, 

οὰ [ἃ 1Ππόο Ια δϑί θη πηδηϊἝθϑίθ οοη γἀϊοίοη ἀνθὸ 165 [αἴἴ8. 

Νοῖβ Π6 οἰΐοῃϑβ τθη 46 1 ΔοΠηηηη, ΠῚ (65 Δ {165 Ὁ γα -  νο ]- 

ἤρη5. Νοὺβ ΓΘ νΟύΟμ5, ΡΟΙ 66 401 165 ΘΟ ΠΟΘΙ ΠΘ, ΔῸΧ ΠΙΒΙΟΥΘἢΒ 

46 ἰὰ 1Ππτέότατασο συθοάαθ. ἡ 581 αἰ 4} εῖγ5. 46 ἰθὰγα ὀχαρόγα- 

[0η8 π᾿ οηῦ δι Ζαΐη πηδάϊοογ ϑαοοὺὸβ. δογθ Κωοϊυ, ρᾶγ 

ΘΧΘΙΏΡΙ6. [μ65 Ἰδοΐοανβ ἀ᾿ Ἠοϊηὸγθ, τηϑμηθ θη. ΑἸ]θπηαρθ, ἰὰϊ ομΐ 

Ρτουνό αι} ἅγαιῦ ΡοΓάτι 500 [8 ΠῚΡ5 ἃ ΤΘΒΙΘΌΓΘΙ 165 ρθ 65 ὁρο- 

Ρόεβ ἀοπΐὶ 5886. Θοπροβθ, ϑυϊναπΐὶ 1 Δοἢ μη ηπ, [᾿Θηβθη}}}]6 (6 

᾿ΠΠἰαώδ; ἃ ἰ65 ΘΟοΓἀο ΠΟΙ ἸΟΡΊ ΦαΘΘηϊ; ἃ ΘΠ ΤΘΙΏΔΗΪΘΙ οἵ ὄριι-- 

6)" 16 ἰοχῖθ. Ο᾽ εβδὲ ᾿᾿7Παάδ ἀθ τοὰῦῖ ἰ6ὰ πποπάθ 411}}5 ᾿ἰβϑῃΐ, ο8 

η᾽ εβϑῖ ροϊῃΐ 66|186 46 Κομυ. 81 Το μτηαπ οδϑὶ οὐ θυ, ο᾽δδὲ ρΡΟῸΣ 

ἀαΐνθ οἰο56 416 ΡΟῸΣ ΔΥΟΙ͂Ρ οοπηρίό, ἀδη5 1᾿ ]7έἑακίε, ἰατιῖ ον ἴδπι 

ἀ᾽ ἐρορόε5. ΝΥΟΙΓ ἀνγαῖῦ ὈΙΘ. ταῖβοη {πᾶπα 1] 56 οοηϊθηίαϊϊ, ἃ 

ΡΙΌΡΟΒ 465 ὀρορόεβ. οοπιροβδηΐθθ, α᾽ἀ-ρϑα-ργὸβ, αἰ Ἀββθυ 05 

γάριι65. 1] οἷϊ βϑιιγέμηθηι [1556 ἀἀπ8. 1᾿᾽δβϑίπι6 σέπόγαϊθβ, 5} 

ἀγαϊΐ ἁστουϊό βοη ἀθγηιοῦ ποῖ. 

β.- δι Ἀϊθη π᾿ ἃ ἐϊό πόρ!ρό ροῦν 4π6 ἰὰ ποῦγνθ}]6 ἐάποη ἀθ 

Η1ΠΠἰαάο [ὰϊ ἀϊρπθ 46 ἰὰ οο]] δοῦοπ ἀοηΐ 6|16 ἴδιν ράγτ6, οἱ ἀοηϊ 168 

ἴΓΟΙ5 ῬΥΘΠΏΙΘΥΒ ΨΟΪ] 165 50ηΐ (165 ΟΘΕΥΤΘΒ 51] ΓΘΠ]ΔΡΠΠΔὈ]65". }᾽ 81 δὰ 

ΡΟᾺΙ ΔΌΧΙΠΔΙΓΘ5, ἀπ5 ἰδ γόνιϑιοη ἀόδηϊῖνο, ΝΜ. τοῖον Βέικοϊαπά, 

1. 16 ϑορβοοῖς ἀς Μ. Τουγηῖον, "Ἑυν- ἈΦτςἋοπι6 Τ ἀὰ ὙΊρρΊ 6 ἀθ Μ. Βομοίβιὲ (Βιιοοίίψιιος 
Ρἰάθ (βρὲ γαρέάϊ65) ἀθὲ Μ, ὙΥ 61}, εἵ ἰἸὸ οἵ Θέογρίφιιο5), 



ςο 

ΒΕΘΙΝΕ ΕἸ ΟΟΝΟΙΒΘΙΟΝ. ΟἿΝ 

ἈΠΟΙΘη. ΡΙΟΐδββθιν. ἅἃὰ ἰγούθ (Παν]θιηαρπο, οἱ Μ,. Κάἀοπανα 

Τούγηῖον, ᾿᾿Θχοθί θοαὶ ὀάηιθαν ἀ6 ϑόρίνοοϊθ. (ὑδ5. ἀθιχ ΡΒ] ο]οσιιο5 

ομΐ ᾿ὰὰ ἃ ΠΠΟΪΠ5. πΠ6 [ῸΪ5. Οοιιη, 511 [65 ὄργθανθϑ, ἰα ἴθχῖθ οἱ 

68. ποίθβ. ἀἀπ μοιῖ ἃ ᾿᾿αΐτο. [ἃ ΘΟΡΓΘΟΌΟη ΤὙρΡΟρΤΆρΡΠΙ αι, 

ϑγὰσθ ἃ θὰ φὀϊὁ οοποοῦῦβ, ἃ ρὰ ὀΐτα ρογιέθ ἃ ἅπ τάτο ἀθρτγέ 

ἐδ ρϑυθοϊίομ. [θυ σοὰϊ οἱ ἰθὰν βανοῖν οἠὐ σοπάα ἃὰ ᾿ἰνγο ἀ65 

ΒΘΡΨΙΟΘ5 Ρ]115 ᾿ΠΠροΓ ἃ 8. ΘΠΘΟΙΘ. [15 βιρῃαϊαϊθηΐ ἃὰ ράθθαρ6, ἀΔΠ5 

Ια σοπιπηθηΐαϊγο, ΠΏ Ρὰ5 [68 [165 ἀ ἸΠΊΡΓ 5510 56] 6 πη θηΐ ; 

ΠῚ 15 165. γεμἑαγιία, υυλὰ15 165 χϑοϊαἰογιαία,, γὰ 15 165 αὐἰαοηαία. 1᾽ αἱ 

Ργοῆιό, ργεβαιθ ἃ μαι ρᾶρο, 46 ἰθὰγβ5 ΟΡ ΒΘ ν ΔΙΙΟἢ5 ΟΓΙ ΓΙ Π1165. 

186. μ6 ρᾶγ]6 ρᾶ5 465 ρϑίηθβ 46 πποῃ ἰἉ}6ῖιν. (6 π᾿ ὀϊαϊθπὶ ροϊηῖ 

ἀ65 Ρδἰπ65. }᾽Ἃἱ ἔγᾶνα!]!ό ἀνθὸ πιο. (68 ῸΡ ρϑὰ ἀἴγθ ΘῃΟΟΓΘ. 

Τ᾿ ἐϊαιθ ροββδέδό ἀΐψπθ ραββϑίοῃ. ὩΘθαγμόθ. 1.65 Πθυσο5. ραββαϊθηΐ 

ΘΟΠΊΠΊ6 465 ἰηδίαηί5. ΤΤΟΙ5 Δ Πέθ5 Ὠλ Διιγοηΐ ἃ ρθη δα, τη]- 

Ζαδιηθηΐ οἱ ἃ ρβοὶ απηθηΐ οοπϑδορόθϑ ἃ 1 ἰὰοΠ:6 ; τηαῖβ 16 οοπηρίθγαι 

665 ἴΓΟῚ5 ΔΠ 665 ΡΆΥΠΪ [65 Ρ]115 ΠΘαΡΘ 565 46. Πλὰ Υἱ6. 

Ῥαγὶβ, 1 16᾽ δοὐϊ 1868. 

Α. ΡΙΕΠΠΟΝ: 

Θὖϑ 



ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΤΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ͂ ΑΚΡΟΣΤΙΧΑ 

ΕΙΣ ΤῊΝ 

ΙΛΙΆΔΑ ΚΑΤᾺ ΡΑΨΏΩΔΙΑΝ, 

Ρ̓ Ἄλφα λιτὰς Χούσου, λοιμὸν στρατοῦ, ἔχθος ἀνάχτων, 
Π, τα δ᾽ ὄνειρον ἔχει, ἀγορὴν, καὶ νῆας ἀριθμεῖ" 

ΠΙ. Γάμυα δ᾽ ἄρ᾽, ἄμφ᾽ “Ἑλένης οἵοις μόθος ἐστὶν ἀχοίταις. 

- Δέλτα θεῶν ἀγορὴ, ὅρκων χύσις, Ἄρεος ἀρχή. 
ν, ΕἾ, βάλλει Κυθέρειαν Ἄρνά τε ᾿Πυδέος υἱός. 

ΥΙ. δῆτα δ᾽ ἄρ᾽ ᾿Ανδρομάχης καὶ μέ ὕχτορος ἔστ᾽ ὀχριστύς. 

ἯΙ. τὰ δ᾽, Αἴας πολέμιζε μόνῳ μόνος “ἕχτορι δίῳ. 

ὙΠ, Θῆτα θεύ:" ἀγορὴ, Τρώων χράτος, “Ἕχτορος εὐχος" 

τ: ᾿Ῥξεσίη δ᾽ Ἀγυδῆος ἀπειθέος ἐστὶν Ἰῶτα. 

Χ, Κάππα δ᾽ ἄρ᾽, α᾽ἰφοτέρων σχοπιαζέμεν ἤλυθον ἄνδρες. 

ΧΕ: Λάμόδδα δ᾽, ἀριστῆας Δαναῶν βάλον “Ἰχτορος ἄνδρες. 

ΧΙ. Μῦ Τρώων παλάμῃσι κατήριπε τεῖχος Ἀχαιῶν. 
ΧΠῚ, Νὺ δὲ, Ποσειδάων Δαναοῖς χράτος ὥπασε λαάθρη. 

ΧΙ. ΚΞ, Κρονίδην ὕπνῳ λεχέεσσί τε ἤπαφεν “Ἥρη. 

ἌΧΎΥ, Οὖ, Ιζρονίδης χεχόλωτο Ποσειδάωνι καὶ ἽΠ]ρη. 

ΧΥΙ. Πῇ, Πάτροκλον ἔπεφνεν Ἀρήϊον “ἕχτορος αἰχαή. 

ΧΥΙ͂Ι. Ῥῶ, Δαναοὶ Τρῶές τε νέχυν πέρι χεῖρας ἔμισγον." 
ΧΥΤΙ. Σίγμα, Θέτις Ἀχιλῆϊ παρ᾽ “Ἡφαίστου φέρεν ὅπλα. 
ΧΙΧ, Ἵαῦ δ᾽, ἀπέληγε χόλοιο καὶ ἔκθορε δῖος Ἀχιλλεύς. 

ΧΧ, Ὗ, μακάρων ἔρις ὦρτο, φέρει δ᾽ ἐπὶ κάρτος Ἀχαιοῖς. 

ΧΧΙ, ΦΟΐ, κρατερῶς κατὰ χεύματ᾽ ἐδάμνατο Τρῶας Ἀχιλλεύς. 

ΧΧΊ,. Χὶ δ᾽ ἄρα, τρὶς περὶ τεῖχος ἄγων χτάνεν “ὐχτορ᾽ Ἀχιλλεύς. 

ΧΧΠΙ. ΨΙ, Δαναοῖσιν ἀγῶνα διδοὺς ἐτέλεσσεν Ἀχιλλεύς, 

ΧΧΙΨΥ. Ὦ, Πριάμῳ νέχυν υἷα, λαδὼν γέρα, δῶχεν Ἀχιλλεύς. 

Ὑ. Εἴ, δποίθῃ ποῖ ἀδ 1ὰ Ἰοίἐγο Τὺ, φυδπά 6116 ἐΐαϊ τ ΘποΟσ 8 ἃ νοϊ]οπιό Ἰοπραδ οἷν "γὸνα, 

Ἐπ᾿ ὀογιναμῖ εἶ, 1᾽ Διιϊθαν 86 πιέπαρθ 1Π6 Ἰοπρθ ΡΟῚΓ ΘΟΙΙΠΊΘΠΘΟΙ 50 615. 

ΥΙ. Αἴας ἃ εἰ 1ὰ Ῥγδεπιϊδυθ 50}1α]06 υυγὸνθ, μὰν 1 οἵΐει 46 1ὰ γόυθβὶὶα χαὶ βιῖ αι. ΒΟΙ]Ι : 
« Ἐδγγὶ χυϊάθπι αἰοαπααθ ροΐεϑὲ σογγερία ῬΥΪΟΣ ποπιὶπῖβ Αἴας, πϑὸ ἴάπιθη πηὶὶς 
« ΒΟΙΊΡ56γ15: ἪἫτ᾽ Αἴας. 592 )}Ὀ0 6 ΠΠργασὶϊ ΘΟρα 85 Ἰπἰθγβασαπῖ. » 

Χ, Ἐ βίαι! ἀοηπα δαϊγοπιοπέ 16 νεῖ: Κάππα δὲ, Ῥήσου τὴν χεφαλὴν ἕλε Τυδέος 

υἱός. 

ΧΥ, Οὗ, ἀποῖθη ποπὶ ἐδ 1ὰ Ἰθέςνο Ο, φυδηα 6116 ὀΐαϊς Ἰοπρας οἱ ὑγὲνθ. (δια ον συμ] 

Γϑη 6 νεὺ5 γόσαϊ ον. 



ΟΜΗΡΟΥ͂ ΙΛΙΑΣ. 

-.“......»...τρϑρϑνϑ.»ς.ϑ.ϑὉῸὃ ΚἝὁᾧϑολΠ. 

ΙΔΊΑΔΟΣ Α. 

ΛΟΙΜΟΣ. ΜΗΝΙΣ. 

Ιπηνοοσδίϊοη (1 -7). ΟΠ γϑὸβ δδὶ ουϊαρέ ρᾶν Αδβδιηθημηοι, ἐΐ Αροϊ]ΐοι 
νΘησ6 50} ὈΓὸΐνα δὴ ἰδηςδηΐ [ἃ ρεδϑι6 50} 1᾿ ἁυτηδε (8-ὃ2). Ὁοπνοοσδιοη 
ἐδ ᾿᾿Ἀ55θῃ 66 ρᾶν ΑΘ Π1}16 ; Δ] 5 γένῥ]β ἰὰ σᾶπιδθ ἀ6 ὰ φοπίδρίοῃ, 
οἱ δὴ ᾿πέϊααθ 16 γοιηὸδάθ (88-100). Οὕεδγα}}]8 νἹο]οπίθ α᾿ Αρδιηθιηηοῃ 
εἴ ἀΑΘΠ16 (101-246). Ιπὰ0}]16 δηϊγθηϊδα ἀθ Ναβίου (247-307). 
ΑΘδιηθΠΠῸη ΓΘηνοὶΘ ΟΠ υϑέϊβ ἃ ΟΠ γϑὸβ. Πη815 1] (ΑἸ θῆ]θν ον Βι 5615, 
ὉΠῸ ἀ65 οἂρίϊνοβ ἀ᾽ἌΘΏ1|6 (808-850). Ὑπές5. ΘΟπβο] 6. ΑΟἢ}}]6 ἀ6 
οδὲ ἁἤγοηί, ἃ: σΟη561}186 46 γϑϑίευ 5015 88 ἰβηΐθ, δἱ [11] ργοπηθῖ πῃ6 
γεηρθᾶηοθ οομῃρ!ὸϊο (391-427). Ἀδίουν 46 ΟΠ γγϑέιβ ἀδη8 58 ρϑ[}16 
(428-817). Ταριῖον ργομηδὶ ἃ ΤΠέι5 46 165 αγθοβ. πα χΟπΐ Ρ]5 
᾿᾿ ἂν πῖαρε 581}65 Τγουθη5, ἰὰπΐ 4α᾽ ΑΟΠ1116 Π᾽ Δ γἃ ρὰ5 ΓΘρα 58 1580 100 
ἀ6 }Ἴπ]| γα (488- 830). Θαεγ6}}6 46 Ταριῖθν εἴ ἀθ {ἀποη (591 -ὅ70). 
γαυϊοαῖη γέζα! 1 ἰὰ σοποουάθ οἱ ἃ 1016 ῬΆΓΠ1 68 ἀἴδαχ (571.--611). 

Μῆνιν ἄειδε, θεὰ, Πηληϊάδεω Ἀχιλῆος, 

οὐλομένην, ἣ μυρί᾽ ᾿Αχαιοῖς ἄλγε᾽ ἔθηχεν, 

. 
1. Μῆνιν. Ἠοπηὸγα 586 5ϑυὶ ᾿πα Ἰσεποίοπιθηΐ 

ἀε μῆνις εἴ ἀς χόλος, ΡΟῸΣ Θχρυῖμηθῦ [ὰ οο- 

ἰὸτθ Δ᾽ Ἀθμ16. Οδρεπάδηξ μῆνις αἰξ μ]ι5 
46 χόλος : ο᾽δ5[ τιπ6 οοϊὸσα 411} ρεγβιϑίθ, 
411 π6 5᾽Ρ8156 ροϊπέ, Αρο!οπῖιϑ : μῆνις " ὃ 

μὲν Ἀπίων μανία ᾿ οἱ γὰρ ὀργιζόμενοί 
πω: μαίνονται. ᾿Αρίσταρχος δὲ κότος 
πολυχρόνιος. Αἰπδὶ ΑΥἹδΓΆΓΩΙΘ ταῦ  Π 6 

υἦνις ἃ μένω. ΟἿ 65ὲ ἃ ""Οριηΐοι ἀ’ ΑὙἸδζαγ 16 
{πὸ [οπὲ Δ] δίοη [65 ράσο 5 ἀ Ευβίαιμο : ὅτι 
μῆνις, χατὰ τοὺς παλαιοὺς, ἡ ἐπι- 
μένουσα ὀργή. --- Θεά, ε᾽ ε5[-ἃ-αἴγ Μοῦσα, 
Ἅ1π56. Ἠοπιὸγε ππνοάιιθ 7 Ππ|815. [6116 οἷ 
[6116 ἍΠα56, πη 15 [65 Νῖθ65, ἰὼ Μ86, 6 οἱ, 

»]5. νασπθπιθηΐ ΘΠΟΟΥΘ, ἀπ6 ἀέεδδ56, 81- 
ναπξ Αὐδίαναυθ, Ἠοπιὸσα π6 σομηδῖξ Ὡἱ ἰθ 
ΠΟΠΌΓΕ 65 Νίιβε5. πὶ ἰθὰ}8 ποπι8, ὕου. 

ἴὰ ποίθ ΧΙ, 270, 1,6 μᾶδϑδαρθ οἱἱ ἢ εδὲ αἴξ 

αι 6} 65 δοπὲ πϑιῇ, Οεγοορέο, ΧΧΙΥ͂, 60, 

Μοῦσαι δ᾽ ἐννέα πᾶσαι, π᾿ 65} ροϊπέ ἃ- 
τποη!ααρ. --- Πηληϊάδεω Ἀχιλῆος. ΑΟΙῺ]16 

ὀϊαιε {5 46 ἰὰἃ ἀόθβϑβθ πηγὴ ΤΠόμ5 οἱ ἀ6 
Ῥέ!ἐδβ, γοὸῖ ἀὰ ρμᾶγϑ5 46 ῬΒΕ 6. θη ΤΉ ρββα]θ. 

ἘἈριπαγ 62, ἀΔΠ5 τη 561] νθῦ8, ηἴν εω, ἢος, 

Ροὺν εἰ, ου, εως, ᾿᾿δα ἀϊοπ ἀἦππ α, ἰὰ 8ι0- 
Ῥυθβϑίου ἀἰπη λ, ἰὰ θυ πη παϊδοη εὼ σοΙαρ- 

τληΐ Ροῖ 6 5616 5. }1ὰ 06, 1Ἰ]λἴι5. Θπυ 
ἰὸ5 ἀθιιχ τηοΐβ. [4 ἀϊοίοη οἱ [ἃ νϑυϑι Ποατοι 

αἰ Ἠοπιὸδντ μυέβθηϊοπιὶ 9 π85 δο856 65 [ςαἱἴς 

ἀθ ε6 σϑῆγβ, Νουβ π6 ἀἰδοιΐθγοηβ 416 ΘΘιΧ 

οὐ 1] γΥ ἃ 468 αἰ βου]τό5. --- Ἄειδε, ο]ιαπίο, 

ἐαυϊναισξ ἃ ἀρργεπείς-πιοῖ : « ΟΠαπίθ οἷ 76 
γ"έρέξογαι ἃ ἀ᾽ διιῖτο5. » 

2. Οὐλομένην, Ρουχν ὀλομένην, ὀχαϊναιε 

Ι-Ἰ 



2 ΓΛΙΆΛΟΣ Ἅ. [1 

Δ) 9 

πολλὰς ὁ ἰφθίμους 

ἡρώων, αὐτοὺς δὲ ἕλώ, 

νυχὰς Αἴδι ποοίαψεν Ψ χ “ον ἀὐῷῳ ἰνῶν Ψ 

Ρ ῇ ἢ “- 
ωρια τευ ε χυνεσσιν 

οἰωνοῖσί τε πᾶσι (Διὸς δ᾽ ἐτελείετο βουλή), δ 
2 ὃ δ Ὰ - δ ὦ ΦΈΡΕ , ἐξ οὗ δὴ τὰ πρῶτα διαστήτην ἐρίσαντε 
Ἀτρείδης τε, ἄναξ ἀνδοῶν. χαὶ δῖος Ἀγιλλεύς. ) ποτε ον, χ 

Τίς τ᾽ ἄρ σφωε θεῶν ἔριδι ξυνέηκε μάχεσθαι ; 

Λητοῦς καὶ Διὸς υἱός. Ὁ γὰρ βασιλῆϊ χολωθεὶς 

νοῦσον ἀνὰ στρατὸν ὦρσε χαχὴν, ὀλέχοντο δὲ λαοὶ, 10 

ἃ ὀλέσασαν, ὀλεθρίαν. ἀγαπὶ ἀόίχαϊ, ἀ65- 
ΤΡΠΟΙΓΙΟΘ, --- Μυρί(α), σ“δασοπία, 16 ποι θγ8 
᾿παέϊξουμηϊπό, Μύρια, ἀΐα γεῖϊίο. ἃ Ἰ᾽λοοοπξ 
511} 1 ̓ἀπόρόπα!Ἰὸπιθ. --- Ἀχαιοῖς. 1,65 
Αοόθηϑβ ἐϊαϊθηῦ ἴθ ῬΘΌΡ]6 ἰ6 ᾿]τ5. Ῥιυιϊδϑϑαηΐξ 
ἄς ἴὰ ανὸοϑ ἃ ἴοπιρ5 46 ἴὰ σιιουνο ἀθ ΤΊ ΟΪΘ, 
1Π|5 οσουραῖϊοπὶ 1ὰ ΤΊ] 6558}16 Θητὸγο δὲ Πὴ6 
Ῥᾶγτθ ἀμ Ῥόϊοροππὸβθ. Τ θὰ ποπὶ ἀόβιρπθ 
1οἱ. δὲ Ῥγθβάιθ ρᾶνζοιξ ἠλπη5 Ηοιπὸγο, 1᾽Υ- 
τηόθ δηἰὸγο ἀ65 οοπίξαότόξ. 

ὃ, Ἰφηίμους. ΑἸΠΘν56. Ἠοιπὸγο ἄοππθ 
τη [όπηϊ πη ἃ ἐδὲ δαγθοῖ : ἰφθίυη ἄλοχος», 
Υν, 41ὅ. Ἴφθιμος 5Ιρῃιῆθ ἐσένα ραν δα 
ναϊίίαπος,, οἱ ἀαθὶποίοιβ. βπηρ ομηθηὶ 1}-- 

ἐμένα. ΟΝ ἀόγῖνθ ἐς πποΐ 46 ἶφι, ἰογίθπηθηΐ, 

Ῥαϊσϑαπηπιθπὲ, οἵ τιμιή, ΠΟΠποιιν, ---- Ἰθυχ άς, 
ἂπιθ5. Αρο!)οηῖας 46 ἈΠΟ 65 δα χεφαλάς, 

τόῖο5, ΑἸουβ 11 γ᾿ ἄναῖϊξ οοποογάδῃοθ ραᾶνζαϊίθ 

ἅγθο 66 Τα Ὁ ᾿τὰ ΧΙ; δ, οὐ 16 γ6ι5 δϑΐ σϑ- 
Ργοάα ϑααῇ Ψυχάς. Μαἱ5 66 πόας αα τπ6 
ὁογγθοῖοπ, Αὐδίαγααθ : ὅτι χαχῶς τινὲς 

υνεταγράφουσι, πολλὰς δ᾽ ἰφθίμους 
χεφαλάς. --- ᾿Αἴδι προΐαψεν. Ὑίνρηο, 
Μηόϊαάο, ΤΧ, 627 : « .... 4π6πη) 4αΐϊβα86 ν]- 

«τη αἰδηηιῖδογῖέ Οὗ οΟ; »» Βοινοηὶν ἀἰγθοῖ οἱ 

τρδά αοί!οη δχαοΐθ 46 1 οχρσγθϑϑίοι ἀ᾿ Ποιηὸγο. 

᾿Αἴδι εδϑὲ 1ὸ ἀδε ἀ᾽ Αϊς, ἴοσπιθ αὐγόσόο 
ἃ’ Αἴδης, δὰ ργοβθ Ἅδης, ΡΙαΐοπ. 

4, Αὐτούς, οἰχ- πηόπη65, ο᾽ Θϑἰτ-ἃ- ἀἴνὸ Ἰοτ85 

ΘΟΥ̓ΡΒ5, Ρὰγ ορροβίτιοη ἃ ψυχάς, νἱέας, Ἰθτιγ5 

ν168, ἰθῦβ ἅπι65, --- “Ἑλώριοα, , ΘΟΙΙΠΊΘ 
ἔλωρ : Ῥγσοῖθ, απ. Τιὐ μϊαἴα5 εττὸ 56} }6 τιπ6 
ἴγᾶθθ 46 ['᾿Ἀποῖθη τιδαρθ ἄπ ἀἸράτμηπιι. Οἡ 

ΡΙΟποποαὶξ ρυο θα ]οπηοπὲ Εελώρια, οἷν τουὲ 
ἅτι ΤΟ] Π5 ΟἹ. Ἀ5ΡΙΡΆΪ ἐγ ὁ5- [οὐ πιθηΐ, θα ἐσθ η- 

πὰηΐ ἃ 1 ΘΒργ Ὁ 1ὰ ψαΐϊθιιν ἀἤἶτπ6 σΟΏΒΟΠΠΕ, 

ΘΟΙΊΠ6. ΠΟΙ8 [λϊδοη5. ρου ποίτο ὦ ἀλη5 
Πόνο8. --- Τεῦχε, Ῥοὺγν ἔτευχε, Ο]1ὁΖ Ηο- 
"ὗν, 1 Διριηθηΐ ποθ ῇ Ῥὰ8 [ἃ γχὸρ]ο, πηὰῖβ5 

Ῥ]αλὸς Τ᾿ ὀχοθριοη. 11] πθ 56 ἔγοιινθ ριιὸνο 

486 Ἰὰ οἱ 16 τὸῖτο Ἰ’οχῖσθ. Ομ νὰ νοὶν δια- 

στήτην, ν6}85 θ, οἱἡ τίθπ π’ριηρδομοῖν 46 

Ἃ 

πιοῖίτο διεστήτην. Ῥοΐτν οογίαϊη5. πηοΐβ [᾽ἐ- 
ΟΥἔαγΘ. γΑΓ6. 58Π5 Ταϊθοη ΔρΡΡραγθηίθ. Οη 

ἴσοῦνθ, οἰος Ἠοπιὸγα, ἦρχε εἴ ἄρχε; 1] 
οοπαηθηραϊξ, ον. {Π|, 447. 

4-5. Κύνεσσιν οἰωνοῖσί τε πᾶσι. Ὑ1:- 

6116, πόϊαο, ΥΧ,, 48ὅ : «Ηρα ! ἴεττα Ἰρποῖα 
« οαπῖδιις ἀαϊο ργῶάα ΤιαΠ]η15. Αἐζεϊδιιδφιια 

«ἤδς65..»» Δἥὕὰ Ἰἰθὰ ἀ6 πᾶσι, ἃ ἰοιι5, Δέπο- 
ἀοίε Ἰἰβαὶς δαῖτα, Γοδῖπ, Οδεξθ Ἰθοοπ ἃ ἐτέ 

τα]εϊέε ρᾶν Αὐϊδίαγαιιθ, δαίς ἐϊαπξ [ὰ ποιῦ-- 

τἰϊασο 465 Ποπηπι65, ΠΠπ Γαρᾶ5 οἷ ᾿Ὸπ ΘΟῸΡ6 

165 ραγί5 (δαίνυμι, δαίομαι) : ἐπὶ μόνων 

τῶν ἀνθρώπων δαῖτας λέγει ὁ ποιητὴς; 

ἐπὶ δὲ θηρίων οὐχ ἔτι. 
6. Τὰ πρῶτα, νεἰρο ταπρῶτα, ἐφαϊίναιξ 

ἃ πρώτιστα, εἱ ἐξ οὗ δὴ τὰ πρῶτα εϑ81 

Ῥῖθπ ρὶτ5. ἐπουρίᾳιθ 4π6 16 Ἰλτη. θα {ι0 

Ργίριηα, Ναὶθ. ποθ 6. ῬΟΌΨΟΙΠΒ γα γ 

δχδοϊοηηθηΐ 665 ΠΔΠΟ65. ΝΟυ 5 ἀ150Π5, αἰ - 

σἱἐθέ φιιο, ἰονοφιή το Λοῖ5. ῬΟαῦν 1ὰ ναΐθαν ἐς 

1 Αγ ]ο]6, νου 62 ΡΪπ8 15, ν6ῦ5 11, 1ἃ ποίς 

5" τὸν Χρύσην ἀρητῆρα. 

7. Ἀτρείδης. Αραπιοηποη τοὶ ἀς Μγ- 

οὔπ65, μοῦ ἀθ5 οοπίαὀγόβ. 

8. Ἔριδι ξυνέηχε μάχεσθαι. Ἐποίαι 

γαῖ 6 ἔριδι ἃ ξυνέηχε» εἴ βοι5-δηϊοπα 

ὥστε ἀδναπὶ μάχεσθαι. ΑΙοτβ ἔριδι ξυν- 

ἔηχε 5ἰρῃῖῆθ ηιΐέ ατιὰ ΡΙδος. εἴ μά- 

χεσθαι ἃ ὑπ 86η5 ἴονξ αἄουοιὶ. ΥΥ̓ΟΪ οἱ 

ἀ᾽ ἀπττο5 Ἰοϊσπθηῖ ἔριδι ἃ μάχεσθαι. ΕΠ εἵ- 

[οἱ, 165 ἄθιιχ πόγοβ πὸ 56 βναϊτθπὲ χυΐθη Ρᾶ- 

γ0165, ΠΥ ἃ Ρ]ιδίθιινθ ραβϑᾶρθθ ἀδῃ5 17- 

ἰαε 4υὶ 50πῈ ἃπαϊοριιοβ ἃ σΟἸ1- Εἰ, ΤΠ]815 

οἱ 1ὰ σοηδίγποιίοη δϑὲ ρἷτι5 νι ἀθπίθ. Ὑ οΥοΖ 

ΝΠ, 111 οὐ 210, δὲ 165 ποῖθϑ 5101 665 ΨΕ 8. 

ὃ. Λητοῦς χαὶ Διὸς υἱός. ΑΡΟ]]οπ. --τ 

Βατιλῆϊ, ἰὰ τοὶ μὰν θχ}θηςθ : Αρδπηθπι- 

ΠΟΗ. : 
10. Νοῦσον χαχήν. (οἴ. ροϑίθ δϑδὲ τ 

βόλια τουΐ αἰνίη, οὐ πθ τόροπά ἃ δισαηο 

γόα!τ6 ρα ποϊορίαιθ. ον. θ]15. Π)ὰ8 Ιὰ 

ποθ ἀ65 υοὺβ ὅ0-52. 



[1] ᾿ΥΧΙΧΔΟΣ «. 3 
»᾿ ᾿ τς " ᾽ » -ῃ 

οὕνεχα τὸν Χρύσην ἠτίμιησ ἀρητῆρα 
3 , ε ᾿ 4 ν κε τὰν ) “-- 
Ἀτρείδης. Ὁ γὰρ ἦλθε θοὰς ἐπὶ νῆας Αχαιῶν, 

» ᾿ 

λυσόμενός τε θύγατρα, φέρων τ᾿ ἀπερείσι ἄποινα, 

τέμματ᾽ ἔχων ἐν χερσὶν ἑκηδόλου Απόλλωνος 
" 3 

χρυσέῳ ἀνὰ σχήπτρῳ, χαὶ ἐλίσσετο πάντας Αχαιοὺς, τὸ 

Ἀτρείδα δὲ μάλιστα δύω, χοσμήτορε λαῶν 
Ἀτρεῖδαί τε χαὶ ἄλλοι ἐυχνήμιδες Ἀχαιοὶ, 

6 Ὁ -Ὁ 3 Ἄνα ὑμῖν μὲν θεοὶ δοῖεν Ὀλύμπια δώματ᾽ ἔχοντες 

ἐχπέρσαι Πριάμοιο πόλιν, εὖ δ᾽ οἴχαδ᾽ ἱκέσθαι’ 
Χ παῖδα δ᾽ ἐμοὶ λῦσαί τε φίλην τά τ᾽ ἄποινα δέχεσθα, οὐ 

11. Οὕνεχα.... (6 νεῖ5, βδυῇ 16 ἀδοῖν]ο 
ας Ῥτοπηῖου Ρἱθά, δθὲ ἴοὰξ βροπάαϊαιιθ. 

Οαΐο] δ δα ἃ ἀπ ΒΘ ΠῊ Ὁ ]} 016, δἰ ριἐμαίαηιο, 8 : 
« ῬΒαβιάοβ ἃἀ ἢιποΐῃ5. εἰ ἢἤπεβ “ποῖωοβ. » 

Οπ εοηπαῖξ οοἰὰϊ ἀθ ὙἹΡριθ, ἐπέϊαε, 
Π|, 74 : « Νογοιάππι πιαΐϊνὶ εἴ Νερίαμπο 
«Ἔροο. » --ο Τὸν Χρύσην ἀρητῆρα. δολο- 

ἐϊδ5: διὰ τὴν τάξιν τοῦ ἄρθρον, τὸν ἀρη- 
τῆρα. Ττιαάαῖδοζ : ΟΠ γυϑὸβ ᾿᾿διισιυβῖθ Ὀγὲ- 
ἴτε ; ΟΠ γυϑὸβ [6 ργόξγε νέπένό, 1[οἱ, τόν ἐᾳαϊ- 
ναὺξ ἃ ἐχεῖνον, ἐζίιωγι, ὉΥ15 ΘΟΙηπη6. {18 

ἀἰμβοηπειιν. ον. ἰὰ ποΐβ 11, ὅ95, 5. Θά- 
μνριν τὸν Θρήϊχα. Τιγτ 616. ργοργοπιθηΐ 
ἀἷξ π᾿ εχιϑίθ μὰβ ἀδη5 Ηοπιὸγθ. Ῥαγυΐουΐ οἱ 

ΠΟῖ5 ΤΌ ΠΟΟμέΓΟα5 ὃ, ἣ, τό, ἴΪ [ἀπὲ [|| 

ΘΒΘΓΟΠΟΡ ἀπὸ ν]θαν. ΑὐἹδίαναιθ : ἐλλείπει 
γὰρ ὁ ποιητὴς τοῖς ἄρθροις ἀεί. (δ ρυῖπ- 
Εἶρ8 δϑὲ βᾶηβ8 δχοθρίίοῃ. Αἰηϑὶ τῇ δεχάτῃ, 
γΕΓ5 34, 5'ρηϊῆρ 66 ὑοιι"-ἰὰ αἰχϊδοπιθ. Ο ἐ5ῖ 

ἄοπο ᾿ίθπ ἃ ἴογὲ 46 δϑυξαϊη8 πη 6. 685 

58 80η: ᾿πηιρίηῤ 4 Ἠοϊηὸγο π᾽αναῖϊ ἀξ τὸν 
Χρύσην 406 ρΡοιι ἀἰπείπσιον 16 πηλβοι]π, 
ΟΠνυϑὲβ ποίηπηῆο, ἀπ [πη πῖπ ΟΠ υγ56. Ὑ}16, 
τὴν Χρύσην. 

12. Νῆας, [165 ναϊϑβθαιιχ, ο᾽ βϑέ- ἀ- ἀνα 16 

ΘαΠη0. 1,68 ψαϊθϑθάιχ ἐξζαϊθπὶ {τόθ Ποὺ 5 46 
Ιὰ πιο, {πο ] Πα 65-ἰιὴ5. πηόηθ ἰοσε ἰοϊπ ἀα 

μοτγά, δὲ οβδάαθ βθαρ]6 ὀΐαϊξ οαπηρό δαΐοιιν 
6 565 πᾶνῖγοβ. ΗΠοπιὸνο ᾿οϊπέ βοιινοπί νῆας 

ἃ τηοΐῖ χλισίας, [65 [6 πἴρθ5, οἵἱ, ΡΟῸΣ ΡΑΥΪΟΡ 
Θχδοίϊθπηθηΐ, 165 Ῥαγ 165; ΟἿ 665 [Θηΐα8 
ὀΐαϊθπέ ἐ65 πη ]501Π5 46 ᾿)ο]5. 

138. Λυσόμενος. 1.6 ππογδη ἴα! Θηΐθηνο 
4α Ἢ 5᾽ασὶς 46 δὰ ῬγΌργο ΕΠ1|6. Ῥ]τι5. ]οΐη, 

γῈγ5 230, ΟὨννυϑὸβ 41 λῦσαι ἃ 1᾿ΔρΕΠ, ράγοα 

4πὸ ο᾽ δὲ πὶ δαΐνα 4] τοπιθῦ γαῖ ΟΠ 5615 
ΘΠΕΓΘ 565 ΠΠΔ]Π5. --- Ἀπερείσι᾽ ἄποινα; τη6 
ΤᾺ ΠΟΟῺ ἱΠΠΠ6Π56. ΝΟΙΓΘ πηοΐ ζ)ηι)η1ηδὸ γϑ πὰ 

δχδοίοηθηξ ἀπερείσια. (5: 1ὰ χτηόπιο ἢγ- 
ΡΘυθΟΙθ, Τὰ γᾶποομ δὲ ὑπ. Ἀπ1ὰ5 4 ὉΡ] [5 
Ῥίαβ. οἱ πηοη8 Ργόοϊθιχ, 1.6 τηοὲ ἄποινα 

55.16.6 ΡΥ νοιηθηῦ, δϑίομ ἰὸς ΑἸθχδῃ- 

ἀν η5, 66 {απ ρᾶγαϊδ μουν ἉΨΟΙΡ ἔπό τη 
Βοημη6 5 ἰὰ σομηροηϑαίοη. δολοίϊες : ἄποι- 

να" δῶρα, λύτρα, ἄφοινά τινα ὄντα, 
τὰ ἕνεχεν φόνον διδόμενα. 

14, ᾿Απόλλωνος. Ἠοχπηὸγο, Δ]ΠΟπρΘ 5οὺς- 

γεπὲ ἰὰ ᾿γὸνβ ᾿πι1ὰΐδ ἄδλπ5 165 τηοΐβ 46 

“αδῖγα οἷν οἴπᾳ 5011}}65, σοιητηθ ἀθάνατος, 
ἀπονέεσθαι, οἴο., Ρουν λοΙΠον 1ὰ νουβὶ-- 
δουλοη. Αὰ ποπηϊπαῖ Ἀπόλλων, αὐ εϑΐ 
τουοῦτβ Ὀγοῖ, 

14-1ὅ. Στέμματ(α).... ἀνά. 1,65 Βαπάε- 
θεῖο. ἐζαιθηΐ αὐἰδο]όθα ἐα λατέ ἀὰ βοθρίτγο, 
οἵ σϑἕο πη αϊθαΐ 81 165 τ λῖη5 ἀὰ ϑαρρ]ίαηξ. 

1,65 ῥγέϊγεβ. ρογζαϊθδηξ 16 βοθρίγε. ΘΟΠΊΠΘ 
165 ΤΟὶ5. εὖ 165 Ππ|ρθ5, 

16, Χρυσέῳ, ἀἾΥ, ο᾽ ἐεδί-ἀ- αἶγα σαγπὶ 
ον, οὐπό 48 οἷοιιβ ἀ᾽οσ. Ὑου. ῥιι5 "»ὰ5, 

γοῖ5 246, Οπ 5ολπθ χρυσέῳ οοπιηη6 ἀ15- 
50 1{4}06, ῬᾺΓ 5. Π]Ζὸ56 Οἷϊ ΟΥᾶ56. 
.16. Ἀτρείδα.... δύω, 165 ἀθαχ ΑἴγΙ465 ; 

Αραμηθηηοη εὐ Μέπό]α5. 

17. ᾿Εὐχνήμιδες. 1,65 ΘΌΘΥΥΙΘΙ5. οΊΘΟ5 

Ῥογίαϊθηξ 465 αι) αγῖθ ἀθ πηόϊαϊ [ἀφοπηέϑ 
ἄνθος «γΐ. 

18. Θεοί, πιοποβυ θα. ΡῈ ϑυῃὶχὸθθ: 
μὲν θεοί ε5ὲ απ βροπάόε. 

19. Πριάμοιο πόλιν. θδη8 Ηοπιὸγα, ἰὰ 
ὙΠ ἀθ Ῥυϊδπη 88. ποπλπιθ Ἴλιος. [,6 πιοΐ 

Τροίη 5᾽ε πη. ογαϊ!παϊγοπχθηΐ 14 σοπίγόε 
ἄοπε ΠΙὼ5. οὰ ΠΙομ ξΐαϊς 1ὰ οἀρίζαϊα : [ἃ 
Τγοδάθ. ΠῚ πὟΎ ἃ 416 ἀδιχ μαβϑᾶρεβ οὰ 

Τροίη ἀέδίσπθ ἱποομπέθϑία "] πη θηΐ 1ὰ ν1}16 εἴ 
ΠΟ ἶὰ οοπιγόθ ; ΤΠ, 141 εἰ ΧΧΙ, δά4, 

20, Λῦσαι εὖ δέχεσθαι, 1'Ἱπ| 16 ροαν 



ή ΙΔΙΑΔῸΣ Ἀ. [1] 

᾿ ε ε Ὁ ᾽ 

όμιενοι Διὸς υἱὸν ἑχκηδόλον Ἀπόλλωνα. 
Ὑ 5," - " 3 Ἁ 

Ενθ᾽ ἄλλοι μὲν πάντες ἐπευφήμησαν Αχαιοὶ 
“-Ὁ 

΄- αἰδεῖσθαί θ᾽ ἱερ 
“ν τ " 

ἥα χαὶ ἀγλαὰ ὁὀέχθαι ἄποινα. 

ἀλλ᾽ οὐχ Ἀτρείδη Ἀγαμέμνονι ἥνδανε θυμῷ, 
ἱ 

ἀλλὰ χαχῶς ἀφίει, χρατερὸν δ᾽ ἐπὶ μῦθον ἔτελλεν " 25 

Μή σε, γέρον, χοίλησιν ἐγὼ παρὰ νηυσὶ χιχείω 

ἢ νῦν δηθύνοντ᾽ ἢ ὕστερον αὗτις ἰόντα, 
μή νύ τοι οὐ χραίσμη σχῆπτρον χαὶ στέμμα θεοῖο. 
γχχνλ Δ: δ᾽ 5 ͵ 7 ᾿ “- “] 

Τὴν ὁ᾽ ἐγὼ οὐ λύσω πρίν μιν χαὶ γῆρας ἔπεισιν 
ὩΣ 7 5, “ἍΠΑΝ ᾽ἊΨ τ: Ν λό ἌΨΝΘ 
ἡμετέρῳ ἐνὶ οἴχῳ, ἐν Αργεῖ, τηλοϑι πάτρης, 30 

ἱστὸν ἐποιχομένην χαὶ ἐμὸν λέχος ἀντιόωσαν. 

Ἀλλ᾽ ἴθι, μή μ᾽ ἐρέθιζε, σαώτερος ὥς χε νέηαι. 

ΗΙϊαμόνα!, ἔογηθ ἐδ βίγ!β ἰγὸβ-γέσαθηϊο 
ἀλη5 Ηοιηὸγο. 1, ἰθοοη νυ]σαῖνο, λύσασθε, 
δέχεσθε, 5᾽ 6ε5ῖ φ!155686 ἴαγὰ ἀλΠ5 165. ΠηΆ1118 - 
οὑῖ5. Νοὺθ. ἈσΟΩΒ 511 66. ρΡοϊηΐ 16 ἰέπιοϊ- 

Βπᾶρο Δ᾽ Αρίοη δὲ 4 ΗἨέγοάονθ. Ἐμιβίαι : 

Ἀπίων χαὶ Ἡρόδωρος διδόασι χαὶ ἀπαρ- 
εμφάτως γράφεσθαι “ Παιδα δέ μοι λῦ- 
σαί τε φίλην, τὰ δ᾽ ἄποινα δέχεσθα!. [,6 
ἸΏ βου Ὧ(6 Ἴεηϊδα ἀοηπα λῦσα!ς εἰ δέ- 

χεσθαι. --- Τὰ ἄποινα, 6ῃ ΡγῸ56 ταῦτα τὰ 
ἄποινα. Ομιγγϑὲδ τποηΐγθ απ ροδῖθ 1685 
ΟΠ] οῖβ ῥγέεϊθαχ 4 ἃ ἀρρουιόϑ. 

253. Πάντες ἐπευφήμησαν. 
ἐηῤίάε, ΧΙ. 1332: «.ενν ἀΠΟ΄α6. ΟΠΙΠ65 
« ϑηάοιῃ οὔὸ ἔγοιμεαηΐ. » 

28. Δέχθαι,, ἱπβπιπ ἀδ Ἰ᾽Δουῖδίθ ὄρί 8 

ἐδέγμην, ἀ6 δέχομαι. 
24. Ἀτρείδῃ ᾿Αγαμέμνονι. Ζέποάδοϊε 

ὀουίναῖς Ἀτρείδεω Ἀγαμέμνονος. Μα15 Ηο- 
τηὸγα δι  ]οῖθ δοῦνϑης 8 ἀα{Ἰὰ οὐ ΘΠ ΡΓΟ56 

οἡ πηρίγαϊ 16 σόπιε[. ϑολοίζος : ὁ δὲ ποιη- 

«ἧς δοτιχῇ ἀντὶ γενιχῆς (δσιιρρ!όέεζ γρή ται). 
26. Ἀφίει, ᾿ϊηράνίαι! α᾽ ἀφιέω, ὀχυϊνα]οπί 

αὐ ἀφίημι. --- Ἔπί ἀρράγεθηῦ ἂὰ νθν) : μὺ- 

θον ἐπέτελλε. 1,65 {πηὸ865 46 66. σ 678 βοπὲ 
Ῥενρότιιθ!!ε5. οοζ Ἡοπιὸγθ Ὁ οἰ αἱ 
τπῦταο 1ὰ ργόροϑβιτοη δοῦ ἀρυὲβ ἰ6 νϑῦθρθ, 1] 
65. ὀνιάρης 416 165 Ῥγόροϑι!οη5. π’ ἐϊαϊθηΐ 
δθοοτα 416 46 μὰγ5 δάνθυεβ, ἀγαῃΐ Ἰοιιν 

Ροβιείου. ἱπάόροπάαηϊθ. ΕἾ]65. πομξ [αἱ 
ΘΟΥΡ5. ἅνεο 16 νϑῦῦθ 41ι6 ἀὰλπ8 ἰθ ρυθο ἐἷ85 
δἰὸο]65. ροβίόνγίθυυβ ἃ Ηομηὸδιθ. --- Μῦθον 

ὀᾳαϊναῦῦ ἃ ἐντολήν, πὶ ΘΟπηπιὰ ἢ ἀθιλθΏ!, 
26. Μή, δομαπλθ 6η. ἰλ 1 716.) 6 Λογίθ, 

Ρ᾽ ὁπ 5 βᾶγάς 4μ6. 

Ὑιγριο, 

29-31. Τὴν.... (ὑδ5. ΓΟῚ5. νδὺ5 δ0ῃΐ πιι}- 

4ιἐ5 ἀ0}υ615 ἀδη58 16 πηλπιβοσιῖ ἀ6 Ὑ 6 ηῖβθ, 

οἱ 1᾽ αὐπόϊδϑθ οἱ σοπἀδπηπδίοη δϑὲ τηο νέα 
511. 66 4115 [{Ἀ1}}} 1556 πὲ ἰὰ ρϑηβύε οἱ οοη- 
τἰθηηομξ ἀ65. οἴοβοθ ἱποοπνθηληΐοβ : ἀθε- 
τοῦνται ὅτι ἀναλύονυσι τὴν ἐπίτασιν τοῦ 

νοῦ.... ἀπρεπὲς δὲ καὶ τὸ Ἀγαμέμνονα 
τοιαῦτα λέγειν. ᾿Μίαϊ5 ε6 5οπΐῖ Ἰὰ 465 γαϊ- 
5015 θ61 σΟμΟΪ3πηἴο5. (65. ἔγοῖὶθ ν 615 δ0ηΐ 

ἰνὸδ5- Θχργδοϑιία εὐ ἀἴσηθ 4 Ἤοπιόγο, 
90, Ἄργεϊ. ΟἾδδὲ 16 γσογαῦσπθ ἀ᾽ Αρὰ- 

τηθιηηο πη, [ἃ Ρ᾽ απο ἀ᾽Αὐσοβ, ἀοπὲ ΜΥοὸπε5 
ὁἴαια 1ὰ ΘαρΙῦα 16 ; ὁ ἢ οδὲ ροϊη! ]ὰ ν1}}6 ἀ᾽Ασ- 
505.) ΘΓ οοίθ ν1]|6 ἀρραγίοπαις ἃ Ὀϊὸ- 

τηδάθ. Οπ ρει ἀτι581 θπτθη ἀγθ, οοιηπη6 “Δ Π5 
ἀη6 ἴουιϊο 48 βαϑϑαροβ, ἰ6 Ρόϊοροπηδβθ δὴ 

ϑόπένα!. Οὐ δϑὺ [6 86η5 {π ῥγόζόγαιε Αὐϑῖαν- 
486. ΟΣ 58 ποΐε δὰ. Ἄργος; ΙΥ͂, 171 : ἢ 

διπλὴ, ὅτι Ἄργος τὴν Πελοπόννησον, 

οὐ τὴν πόλιν λέγει. 
831, Ἱστὸν ἐποιχομένην.  νΡ1}16, πόίάε, 

ὙΙΙ, 14 : « Αγριῖο ἴδθπιθ5 ρεγο ΓΗ 5 Ῥ60- 

« 11η6 [6]15..» --΄ Ἀντιόωσαν. Ομ ἸΙε {τὰ- 

ἀν αἀ᾽ ον αἰ μαῖνα σοιη πη 51] 5 ἀρΊσδαϊς ἀπ 6 

5016. οοοιραϊοη ἀομηθϑίαιθ : εὐτρεπί- 

ζουσαν, πορσύνουσαν. (᾽ ἐδ᾽ ῥΙαϊὸι 16 ἀνοῖξ 
"Αγ αν ἀπ νη 46} 58} [ἃ ΡΘΥΒΟΠΠ6 48 58 

σαρῦνα. ϑολοίϊες : χαὶ τῆς ἐμῆς χοίτης 
ἀντιλαμιδανομένην χαὶ μετέχουσαν. ον. 
165 Ῥάγοϊοβ 46 Νοβῖον, 11, 854-850, 

92. Σαώτερος πὰ 418 ἰ6 565 ἄτι Ροϑιὰ 

σόος οι σῶς. Ἰ)λη5 1 ἀποίθῃ ἔλα πῃ οὰ18.. δ 
0.62 1. Ἑοπίαϊπθ δῆοοσθ, ἰῈ οοιῃραγαῖ 
»ιοΐνμἶ 6. δ᾽ σἈΪ6 δι πιρ!οιιθηΐ ροέϊέ, « ΟἾ 65 
Ἰὰ 50 »ηοϊπαγ 6 ἀθίαιϊ » μα οοπίϊθηξς ἃὰ- 
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« 

Ὡς ἔφατ᾽ " ἔδδεισεν δ᾽ ὁ γέρων χαὶ ἐπείθετο μύθῳ. 

Βῇ δ᾽ ἀχέων παρὰ θῖνα πολυφλοίσόοιο θαλάσσης, 
πολλὰ δ᾽ ἔπειτ᾽ ἀπάνευθε χιὼν ἠρᾶθ᾽ ὁ γεραιὸς 8Β 

Ἀπόλλωνι ἄναχτι, τὸν ἠύκομος τέχε Λητώ" 
Κλῦθί μευ, ᾿Ἀργυρότοζ᾽, ὃς Χρύσην ἀμφιδέθηκας 

Κίλλαν τε ζαθέην, Τενέδοιό τε ἴφι ἀνάσσεις, 

Σμινθεῦ " εἴποτέ τοι χαρίεντ᾽ ἐπὶ νηὸν ἔρεψα, 

ἣ εἰ δή ποτέ τοι χατὰ πίονα μιηρί᾽ ἔχηα 40 

ταύρων ἠδ᾽ αἰγῶν, τόδε μοι χρήηνον ἐέλδωρ- 
, Ἄ σνΣ Ἶ ν Κ - 7 

τίσειαν Δαναοὶ ἐμὰ ὁὀάχρυα σοῖσι βέλεσσιν. 

οὰπθ ᾿ἀόθ ἀθ σοπηραγοῖβοι,, δὲ πδοοιιβα Ϊὰ 
[οαγπιὶ 416 σὰν ἀπ ΟΠ οὕ ππΐααθ. Ἐπ [ατίη, 

 ΘΠΪΟ 515. 16 βἰπηρ]οιημεπὶ ἐν υἱοιϊἰέαν. 

ῬΙ] αβίθαυθ ΟΠ ΡΆΓΔΠ5. σΎθο5. 5 θη] οἰθπξ, 

τηθηὴθ ὅπ ρτοβθ, βοὰν (65 ροβι5 ; νεώτε- 
ρος, πρεσθδύτερος, εἰς. 

38. Ὁ γέρων, οἷ Ρ]ιι5 5, νοὺβ 8ὅ, ὁ 

γεραιός : φοπθα ἰδ, Ἰ᾽ἀπρυδῖθ υἱο]αρά. 
γον. Ρααβ βαὰς ἰἴὰ ποίθ πὰ νϑὺβ 11 51} 

τὸν Χρύσην ἀρητῆοα. 
8ά, Ἀχέων, 5ἰ]οποίοιιχ, Ζόποάοΐο ἐουὶ- 

να ἀχέων, αἴηιρέ, 
87. Χούσην. ΟἸγγ56 ἐξαϊα τπθ ν1}16 ἀ6 [ἰὰ 

Ττοδάθ, βὰν [δ] οϑροηῖ. Οὐδὲ Ἰὰ φα  ὀταῖῖ 

ἰΙῈὰ τοηρ]θ ἀομΐ ΟἸιγ υϑὸβ ἔξαις ρυόξγθ. -- 

Ἀμφιδέδηχας. Ἠοπιὸγα ΘΧΡΙ πο [π|- πιὸπηθ, 
Υ͂, 299. ἐοπιπιθηΐ [6 νεῦρα ἀμριδαίνω 5ἷ- 
σηϊῆς ρῥγοΐόσον. ΤΠ ἀϊ ἀ Ἐπέβ, ἀέϊοπάαλπε 

ΘΟΠΙΓΘ 65 ατθοβ ἴθ οδάδνγαε 46 Ῥαπάλγιϑ : 

Ἀμφὶ δ᾽ ἄρ᾽ αὐτῷ βαῖνε, λέων ὡς ἀλχὶ πε- 
ποιθώς. 

38. Κίλλαν. ΟἸἾΠὰ ὄξαϊξ ἀπ ρϑῦτο ν1}}6 ἀ6 
Ιὰ Τγοδάθ, νοϊβίπο 46 Οἢγυβθ, --- Τενέδοιο. 

1116 ἀς Τέπόάοϑ ἐΐαϊξ ἃ ρϑὰ 46 ἀϊβέδποθ ἠ8 
ἴὰ οὖτθ. Ψίγρηο, Κηόίαάο, 11, 51 : « Ἐδὲ ἴῃ 

« ἐοπϑροοῖι Το πθάοβ, ποιϊβδιπιὰ [ἀπιὰ Τὴ - 
«588]ὰ, » --- ΠῚ γ ἃ ἀδιχ Παῖς ἀλπ 516 ν 678, 

ἐπι, τα. Μαῖβ ’6 ῬΥΘΠΆΪΟΙ δϑὲ ἃ Ῥϑῖη6 56Πη- 
5106, οἵ 16 βθοοπά εβξ ἰοὰΐ 66 4}}} Υ ἃ ἀθ 
ΡΙὰ5 ἀουχ, ΟἾ δδὲ 1οὶ «αΐοπ νοῦ 4π6 16 α1- 
δαμπημηα 6 ῬΘΓ [ΘΟ ΠΟΠπΠ6. Ρὰ5. ἴο.)οι 8. [65 
γεῖ5 ἀ Ἠοπιὲγθ. 1.6 Εἴωι ξανάσσεις ἀ6 

Ηενπο, ἀο Ῥαυπα Κηϊρθὲ δὲ 46 ῬΈκΚοὺ οβὲ 
ἈΠ ΓΘαχ Θα. ΘΟΠῚρ ᾿γαῖβοπ ἀπ ἰοχίθ οὐ πεῖν, 

39. Συινθεῦ. Οὐεϊάιιθ5. ἃποίθη5 ἐότι- 
γαϊθηΐ 66 ΒΌΓΠΟΠΙ (6 συΐνθος, τα, 5015, 

δὲ ϑὴ ἔα᾽βαϊθηΐ "᾿ ἐχυϊναίεπε ἀε μυοχτόνος, 
ἀοϑιέγαοίθιν (65 γὰΐβ. ΑΡΟ]]Οπ ϑναὶϊξ ἀ᾽ ἀπ- 
65. ΒΕ, ΠΟΠῚΒ 4 ΠΘ6 50Π| σιδνο ΠΊΟΪΠ8 

ὀϊγᾶπρεβ : λύχειος, παονόπιος, σαυροχτό- 
νος. ΑΥΙβἴαγ 16 ΓΘΡΟιι556 οοζξθ δε Ὑ ΠΊΟ]ΟΡΊΕ, 
ΘΟμλΠῚ8. πηιἸδόλΐο, ὅϑ6] οι ᾿], ΑΡΟΙ]οη οϑῖ 
ΔΡΡεϊό Σμινθεύς, ρΡᾶτοθ 4 ἀνᾶῖξ τὶ ἴθ πι- 

Ρἰβ ἃ ϑπιῖπι]ι6, αὶ ἐζαῖδ, σοιηπηθ ἤν 86 δὲ 
ΟΠ, ἀπὸ νἢΠ6 ἐδ ἰὰ Τυοδάθ. (δέξα νη} }6 δϑὲ 

ἀἍΠΙΘαγ5 ἱποομπιθ. ΑΡΟ]]οπίμβ : Ἀρίσταρ- 
χος ἀπρεπὲς ἡγεῖται ἀπὸ «ααμαιπετοῦς 
ζώου τὸν θεὸν ἐπιθέτῳ χεχοσμήῆσθαι ὑπὸ 
τοῦ ποιητοῦ. --- Εἴποτε. ὙΙγρΙ]6 ἃ τεὸ- 

Ργοάιε οα πιοπνεπιθηΐ, πόϊαε, ΓΧ., 405 : 

« 81 4πὰ ταπὶ5 ἘΠ4 ΙΔ πὶ ΌΥῸ ΠῚ6 Ραῖον ἢ γυία- 

« οὰ8. ἃγὶθ Ποπὰ {μ]1Ὲ..» --- ΓἜἜρεψα. 1,6 

νοῦ ἐρέφω 5ιρπιῆδ πιαπὶν ἀ᾽ πη τος, οἱ Ἰοὶ 

ἐπέρεψα ἃ 16 56π5 46 7᾽αἱ δά!ἑ. Οε5ῖ ἃ τονῖ 
416 4υο] 65-η5 1᾿Θποπά θη βθα]οιηθηΐ 46» 
ὉΡΠοιηθηΐβ ἀοπὲ (ΠΥ γϑὸβ ἃ ἀόοογό [6 τθιρ|6. 
ΑΡοΙ]οπῖαβ : ἔρεψα " ἀφ’ οὗ καὶ ὀροφὴ, 
ἣ στέγη χαχῶς δ᾽ ἀπέδωχάν τινες τὸ 

ἐστεφάνωσα. 
40. Πίονα μηρί(χ). 1,6 τοῦ μηρία 5᾽σμῆε 

ΒΘΪΘπηθηΐ 165 ο5. 465 οἰαῖ5565, οἷὐ ἴοι ἃϊι 

ΡΙ5. 465 τπουοθατιχ 466 οαϊ556. ϑϑολοίϊες : τὰ 
υἱηριαῖα ὀστᾶ. Οπ 56 οοπίδηϊαϊς οὐ ηαἰγ6- 
πιθηξ (6 165 σοινυῖ ἀπ ρϑὶι 46. σ 1556, 
οοππηθ ἀναϊξ ας Ῥνοπηέϊηξε ἃ Μέοοπϑ, οἵ 
ὁπ ἐζαϊξ οθηϑό ἅγοῖν οἴου: ἰὰ νἹοίτηθ 6π- 
Εἰὸγθ. Ἠόβιοάβ, Τλόοσοηϊο, νϑῖβ 867 : Ἔχ 

τοῦ..... (46 ρ15 16 5ἰγαϊασὸτηθ 46 Ῥγοιηόιῃόε), 

Καίουσ᾽ ὀστέα λευχὰ θυηέντων ἐπὶ βωμῶν. 
Τ᾽ ριΠδὲς πίονα αἰξ 6 ΟΠ γγϑὸβ ὀΐξαιῦ ἂπ 
ἀὐἀογαΐθαν [ευνοπῖ, 41 π’ἐραγρηδι μὰ5. ἰὰ 

ΘΓαῖδθ56, δ 401 [λιϑαϊξ ταοπίου ἀ᾿ ὁραῖβ πιιάρο5 

ἀ6 Γχπηέθ νϑὺϑ 508 “ἴσθι, 
41. Τόδε. Αὐἱϑίασαιιθα ἐογίναις τὸ δέ. 

Ηότοάϊοπ ἃ γέ] τόδε, «αὶ οϑῦ Ρ].5. 5ἰπ|-- 
ΡΙ6 δὲ ρίιαβ δθχρυββϑβιξ, 

45, Δαναοί, 165 τξοβ δὴ. ρέπέγα!. Ἰ)λη5 
50 56Πη5 ῬΓΟΡΥΘ, 66 πηοΐ Φόβιρπο 165 ΠΠ}01-- 
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Ὡς ἔφατ᾽ εὐχόμενος τοῦ δ᾽ ἔχλυε Φοῖόος Ἀπόλλων" 
βὴ δὲ χατ᾽ Οὐλύμποιο χαρήνων χωόμενος χῆρ, 
τόξ᾽ ὥμοισιν ἔχων ἀμφηρεφέα τε φαρέτρην. 45 
Ἔχλαγξαν δ᾽ ἄρ᾽ ὀϊστοὶ ἐπ᾿ ὥμων χωομένοιο, 

" “" « Ὁ, 57: Ν 2 ῇ 
αὐτοῦ χινηθέντος " ὁ δ᾽ ἤϊε νυχτὶ ἐοιχώς. 
" ᾽ν “.ὡὧὖἷς ῇ - κι ΝᾺ “ 
Εζετ᾽ ἔπειτ᾽ ἀπάνευθε νεῶν, μετὰ ὁ᾽ ἰὸν ἕηχεν᾽ 

ΝᾺ χ δὲ Ἄ ΤΆ ἢ 3; "ὦ ῇ - δεινὴ δὲ χλαγγὴ γένετ᾽ ἀργυρέοιο βιοῖο. 
δος Χ -“᾿ 5. ΑΙ ᾿ ἈΑΝΕΕ ἐ "- 

Οὐρῆας μὲν πρῶτον ἐπῴχετο χαὶ χύνας ἀργοὺς, 50 
»} Α “7 Ξ 9 ἊΨ - 7 ὃς ΤῸΞ Ἕ ἜΛΗΞΕ 

αὐτὰρ ἔπειτ᾽ αὐτοῖσι βέλος ἐχεπευχὲς ἐφιεὶς 
ἘΠ᾿ 

βάλλ᾽- αἰεὶ δὲ πυραὶ νεχύων χαίοντο θαμειαί. 

Ἔννῆμαρ μὲν ἀνὰ στρατὸν ᾧχετο χκῆλα θεοῖο. 

τῇ δεχάτῃ δ᾽ ἀγορήνδε χαλέσσατο λαὸν ᾿Αχιλλεύς 

τῷ γὰρ ἐπὶ φρεσὶ θῆχε θεὰ λευκώλενος Ἥρη" 55 

ταπῖθ ἅτ ρὰγ5 ἀΑτροβ, οὐ ἀναϊῖ γόρπέ θὰ- 
παῖϊ5. 

44, Βῇ δὲ κατ᾽, Ρουν χατέδη δέ. ὕ ογε2 
Ρὰ5 μαιΐ, νϑῖ5 2ὅ, 1ἃὰ ποῖθ 81: ἐπί. -- 
Οὐλύμποιο καρήνων. ΟΠδοιη 465 βοτηπιθῖϑ 
ἀς ΓΟΙυπῖρα ὄτζαις 1 παθιξαῖιοπ 46. 4Ὲ6] 4116 
ἄϊδα. ΤΠ ΡΊΓΕΥ ἀνὰ 508 Ρα] 15 580 ἰὰ 61π|16 Ἰἃ 

ΡΙι5. Παιῖς, ΤΟΙ πῆρα, ἀὰμ5 Ἠοτηὸγθ, δϑὶ 
του). 5. ῬΓΙ5 ἃ] ῬΤΌΡΓΘ Ῥοῖν ἰὰ τηοῃϊαρῃθ 
πλόπιθ, δ Π6 5]ρΏ1Π6 Δ Πι|}15. 16 οἷο]. ΜΔ 5 
Ἡοιηὸγα τοράγάθ 165 δοπηπηθίβ ἀθ "ΟἸΪ γηρ6 

ΘΟΠΙΠ16 ἐϊαπὲ ἀΔη5 76 εἴ6], βάγοθ (115 5᾽ἐ- 

Ἰόνθηῦ ἀπ-π-άαβϑι5. 46 Ϊὰ σόριομ. ἀ65 ππᾶρρδ, 

1 ἈΡΡΕ}1ε 165 ππᾶρρϑ, Υ, 749, πύλαι οὐρα- 

νοῦ, Ῥογίθβ ἀκ οἱοὶ. 

ἀδ, Ἀμφηρεφέα, οουνογὶ τοαῦ αἰοπίουν, 
ο᾽ ἐδ -ὰ- αἴτθ ἀγδηΐ ἀπ [Ὁ π4 δ τὰ σοιινυοΐθ, 
[ογπχὰηῦ ἀπ6 οἷα, [ἃ ἤηα]θ αὶ δϑῦ ἰοπρῖια 

ῬὰΣ 16 αι! ἀθ 1 οὔβαγο. ΠΠ δϑῦ ᾿ηπ|6 66 

5 ΡΡΟΒ6Ι, ΘΟΠΠΠ16 ἴοπὲ “ΘΙ αι 65-τιη5, απ ὉΠ 

ἀουθ]αϊε, ἀὰπ5 ἃ Ργοπ οποϊαῦοπ, 16 τ ἱπ||8] 

ἀὰὰ ποῖ βαϊναηΐ, 

460-47. ΓἜχλαγξαν... Ζέποάοϊε τοράγάαϊξ 

665. ἀθιχ ὑθ 5. ΘΟΠΊΠΙΘ 1ΠίΘΓΡΟΪό85 ; τηΔ15 1] 
165 ἀγαϊῦ 1α15565. ἀἀη5 50} ἴεχίβ. 

46. Ἔχλαγξαν, ίνριο, Αἰπόϊάο, ΤΥ 
[49 : « Τεῖὰα σοπαηέ Ἰυπη 6 715. Ὁ 

47. Νυχτὶ ἐοικώς. Θεὰ αἴ ρ]ι5. φαΐ ὑι- 

γἱοιδίο, 1,65 ἀϊθαχ βομῖ παϊαγθ!] οπηθηΐ 1μν1- 

510165 ἀὰχ τποῦῖ6]5. 51. ΟἹ 165 γοϊΐ, ο᾽ δῖ 

4115 νϑαϊθηξ θΊΘπ 56 [1556 } νον. Τὰ βοὸπο 

δηΐα Μίπουνα δὲ θ}}}} 6 (νουοΖ ρ]1|5 [)5, 

γΘ 5 198) τηοηἱγ6 σοι ηΐ 56 μ᾿ ϑδαϊθηΐῦ [68 

οἰοθθ8, Πομηὸνο οομραγα ΔΡΟ ]οὴ ἃ [ἃ πὰ, 

»] 

- 

ΡΟᾺ ΘΧΡΥΙΠΊΘΙ ἰὰ ΤΟΥΡΘῸΣ 4π6 νὰ χόραπανο 
ἰς ἀἴδθιι. Ο᾽ δϑῖ αἴ πϑὶ ψι βοῖον, 7{ἰωώ6, ΧΙ, 

468, οὲ Ἠενγουὶο, Οἀγοδέε, ΧΙ, 606, 5οπὶ 

σομπηραΣό5. ἃ ἰὰ πυϊῖ, Ζόποάοϊθα ὀουϊναῖϊξ 
γυχτὶ ἐλυσθείς, Μίαϊ5 16 ἀΐδιι π᾽θϑὲ ροϊπὶ 

δηνοϊορρέ ἀΐπη ππᾶσο. ΠῚ ἰααὶ αἰ ἈΠ] 65 
4ΌΘΙ4α6. οἸοβα 4] 56. στὰρρογί ἃ ἢ1ἀ66 ἀ6 
ἴθυσαν, Οὐὰπὶ ἃ [1 αἴι5. {τες ΟΝ. ΒΌΡΡΟΒ6 

ἄν 66 ν Δ 156 Π}}}} Δ η06 4111} π᾽ ΟχΊβίαϊ Ε Ρὰ5. ΡΟ 
165 ἀποίθηβ ἀὐθοβ, ἅὰὰ ἰθηρ5 ἄτι αἰ ρα ΠηΠηΔ. 

115 αἰϑαϊοηῦ βεοιχώς, οἷ τηῤιπα., βυϊναηΐ 
Ῥάγπο Καιρ]ιί, (αν 5 οὐ αλυῖνοβ, ΒΕ οι- 

χώς. (δ. 411 εδὲ ὀνιἀθηξ, ο᾽εϑὲ 4᾽}}5 ρὑγοὸ- 
ποπραϊοπὲ 46. ἴαοοῃ. ἃ χέψα!ν 1 θα ρΠΟ]16. 

580-82. Οὐρῆας.... Ῥαγοπθοῦρ : « ΤΙ ῸΡ- 
βϑυναῖοη πηράθυπ σοπδίαϊθ, 1] δϑοὲ νγαΐ, 

1ὰ οοθχιοίθποο αἰ ὀρἑαθηιϊος οἵ α᾽ ὁρίξοοξίθςς 

πὰ ϊ5. ΟἹ. Π6 γοϊΐ ρὰβ απο πηδηιθ ἃ δ 0 ἢ 
ὁρτἀότηϊ ψιιθ. αἱ ἃ ἰὰ ἴοϊβΒ ἀῤοϊπηό 165 δηϊ- 
τηὰιιχ οἱ 165 ΠΟΠΊΠΊ68. » 

ὅ0. Οὐρῇας.... ΖΟ16 56. πιοχυδὶς 4Ἦο- 

τηὸγϑ ἂὰ ϑι|6ὲ ἀθ 66 γϑὺ8 : « {Π οδὲ ᾿πάόοοηξ, 
ἀἸ41{-1}, φαΐιπ θὰ 56. [1556 4116 ἃ ὑπὸ 
οοϊδνο ρᾶν6 116. Οαθ αὶ ἀναϊθηῦ [δϊδ 665 
τα]οῖα εἴ οο5 ομθηθῦὴ» - Κῆλα. ΠῚ οι 

ἀαοϑίίοι. (65 ἔγαϊΐβ ἃ ΑΡΟΙ ]οα. ἃ ΡΓΟΡΟΒ 
ἀδ πιοσΐ βοιπάαδϊηρ, ΧΧΙΥ͂, 758-759. ἼογοΖ 

Ἀι1551 [605 ποΐθ5 ΥΙ, 230 εἰ 42ὅ. 
δά. Τῇ δεχάτῃ, 66 1ουγ-]ὰ αἰχιὸπλθ, [6 

αἰχιὸπιθ ἰοιγ, ΤΠ] δι} ]6 φυ αργὸβ ἐννήυαρ, 
ὁπ ἀδνγαῖ ἀνοὶν τῷ δεχάτῳ. Μαΐϑ 16 [όπηϊ- 
ῃἴη ὀϊταϊς ἀπ οχργοβϑϑίοη ἰαϊθ. ουθΖ ἰὰ 

ποΐβ ΧΧΙ, 46. 
ὅδ, Ἐπὶ φρεσί, ἀιι ἀἸΔρ]Π νά ρ 6, τι 5656 
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΄ Ὰ -" [τ Δ , δ' ὅδἱ χήδετο γὰρ Δαναῶν, ὅτι ῥα ἡνήσχοντας ὁρᾶτο. 
Οἱ δ᾽ ἐπ τεὶ οὖν ἤγερθεν ἀαηΈΕσες ε ὀἀγαον. 

τοῖσι δ᾽ ψονσμεις μετέφη πόδας ὠχὺς Ἀ χιλλεύς" 

Ἀτρείδη, νῦν ἄμμε παλιμπλαὴ [χθέντας δίῳ 
ἂψ ἀπονοστήσειν, εἴ χεν θάνατόν γε φύγοιμεν, 60 

εἰ δὴ ὁμοῦ πόλεμός τε δαμᾷ χαὶ λοιμὸς Ἀχαιούς. 

Ἀλλ᾽ ἄγε δή τινα μάντιν ἐρείομεν, ἢ ἱερῆα 
“. - 3. .»Ὁ 2 2 

ἢ καὶ ὀνειροπόλον (χαὶ γάρ τ᾽ ὄναρ ἐχ Διός ἐστιν), 
ε " ε » - 2 γ 

ὅς χ᾽ εἴποι ὅ τι τόσσον ἐχώσατο Φοῖθος Ἀπόλλων. 
᾿ν..4 

εἴτ᾽ ὑγωλῆς ἐπιμέμφεται εἴθ᾽ ἑχατόμδης" θὃ εἴτ᾽ ἄρ ὅγ᾽ εὐχωλῆς ἐπιμέμφετα κατόμδης 

αἴ χέν πως ἀρνῶν χνίσης αἰγῶν τε τελείων 

βούλεται ἀντιάσας ἡμῖν ἀπὸ λοιγὸν ἀμῦναι. 
Ἤτοι ὅγ᾽ ὡς εἰπὼν χατ᾽ ἄρ᾽ ἕζετο. Τοῖσι ὁ 

νυ στο} ἀνέστη 

Κάλχας Θεστορίδης, οἰωνοπόλων ὄχ᾽ ἄριστος, 
«' ἄν. Ἷ ᾽ 

ος Ὠδὴ τὰ τ 
“7 7 Δ. χ5 ! ΄ Ἐ7), 

δόντοασ τοῦτ ἑσσομενᾶ τρο - εὐντῶ;, 70 

.4 3,.,.3 ῸὋ 4 »" 

χαὶ νήεσσ᾽ ἡγήσατ᾽ Αχαιῶν 'Ἴλιον εἴσω, 
Νν 

ε ἣν διὰ μαντοσύνην, τήν οἱ πόρε Φοῖόος Ἀπόλλων᾽ 

ὅ τὴ ἐὐφρονέων ἀγορήσατο χαὶ μετέειπεν᾽ 

2. Ἀχιλεῦ, χέλεαί με, Διὶ φίλε, μυθήσασθαι 
μῆνιν Ἀπόλλωνος, ἑχατηθελέταο ἄναχτος. 

ἄς ἴὰ ρμεϑηβόθ, ἐΔπ5 1᾿Ἐβρυῖῖ, ον 62 ρἱιι5 [)ᾶ5 

165 ἀθὰχ ποΐθβ ἀπ νϑὺβ [03. --- “Ἥρη. Τπποὰ 

εϑὲ Ῥὰγ θχ}βθιϊθηςθ, οἰ)62 Ηοιηὸγθ, [ἃ αἰν]πἰϊό 

Ῥγοϊθοῦοθ ἀθ5 ατοοϑ. 
Ὁρᾶτο ἀδη8 16 5615 δοε : νἱάοδαέ, 

6116 νογαῖξ, Ζόποδοϊο ὀουϊναιῖς ὁρῆτο. Αὐϑ- 
ΤᾺ} 486 ΤΘΡΟΙ556 ἐπεγρι αυεχηθηΐ οοἰτθ Ἰεςοι 

ΘΟΠΉΠ6 ἃπἐ-ἔρι αι: ἀγνοεῖ δὲ ὅτι Δωριχὸν 
γίνεται. 

ὅ8. Δίέ) εϑὲ ὑπὸ σϑρυΐβο, οἵ ἐφαίνδαξ ἃ 
ἔμι, ἈΪΟΥΒ. 

ὅ9. Παλιμπλαγχθέντας. 
τοὐπίσω πλανηθέντας. 

635. Ἐρείομεν μουν ἐρέωμεν, ἱπίονγο- 
θοοΏ5. 

64, Ὅ τι, δοπμηπη δι᾽ ὅτι. ΡουγΩμ0 1. 
θὅ. Εὐχωλῆς.... ἑχατομόῃς. Βέόγπα : 

« γοῖο νε] 5δεγοὸ πο γϑάάπο. » 
66. Αἴ χέν πως, Ῥου Βα ΥΟΙΓ ϊ : ΟΠ Πη6 

6 ἰαϊτίπ δὲ (ογέθ, οὐἱ 5 ρ]πιοπὶ οἱ. Ὑ1»- 

σ|16, ἐπόϊάο, ὙἹ, 18 : 

ϑολοίἑθς : εἰς 

« Ῥαρομαίαν γαΐοϑβ, 

-5 οι 

« ΠΆΡΕΙ δὲ ρδοΐογθ ρυϑϑιὲ ἘΣ ΧΟΙΙ551556 

« ἄδιιπ,» 

67. Βούλεται δι: 5] που, ροῦν βού-- 

χητοῖῦῖς 

68. ΚΚατ᾽ ἄρ᾽ ἕζετο, Ρουν χαθέζετο ἄρα. 

Δέποάοϊο ᾿ἰδαϊξ ἐχαθέζετο, τέἀυιδαηξ [Ιὰ 

Ροόδβις α᾽οπιὸγε ἃ ἰαπσαρα 46 ἴὰ Ῥγοββθ. 
Οὐδὲ ο6. 41 ἃ [δ ἄνα ἃ ὑπ 50 μο] βία, 

ῬΡΟΡΑ] Ἰθιμθηξ ἀἀργὸθ Αασϊϑιάσαπε : οὐχ ἐᾷ 

Ζηνόδοτος ἑλληνίζειν τὸν “Ὅμηρον. 

69. Κάλχας. Ολ]οἸνὰ5 εδἴ) ἄνες Τιγέϑίαβ, 

6 Ῥ᾽α5. ἰαταθαχ 65 ἀθνίη8 Δ ΠΓΠ1|65. 

, 70, Ὃς ἤδη.... χρη ο, Οόονρίφιος, ΤΥ͂, 
991: «νν.. ΠΟΥ ΠαΙΊΖι16 ΟΠ ηΪὰ ναΐο5, Θυω 

« 5ἰηῖ, ας ἔπουῖηΐ, ας πηοχ νοηζαγα {γὰ- 

« Παπέμῃγ. » 

71. Νήεσσ᾽ ἡγήσατί(ο), πανίδιις πιοπϑδίγα- 

νίἐ νίαμι. (ἸἈ]6]1ὰ5. ἀἸδαιῦ 66 4 [ἈΠὰ10 (ἈνΡ6 

ῬοιΡ ἀπ ἰὰ ἐγανθυϑδόβ [ὧἀΐ Πϑιιγθαβθ. νος 

Ι6 σόπι, ἡγήσατο 5ἰρῃϊποναϊς 41᾽}} ἀγαῖῦ 
διό 1᾽ἀπαιχαὶ ἀο 1ὰ Ποτίο, 
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Το ὰ2 δ τας ἘΣ ϑῖν ᾿ δὲ σύνθες ΠΥ, ΧΙ 
ΟΣ ἐγὼν ἔφρέω σὺ ὁἐ συννυξο χαι μοι ομοῶσσον “ 

ἢ μέν μοι ποόφοων ἔπεσιν χαὶ γεοσὶν ἀοήξειν ἡ μέν μ ΟΡ τι ι 74 σιν ρης . 

ΓΑ 

ὶ 

Ἢ “ἃ δ, Υ δ “᾿ Ἃ 16) ὃς έ “ν) πο (ννΝ γα! οἰοιλαι ανορὰ χ9 ὠσέμεν, ος εγᾶ πτάαντοωῶν 
! 

ς 5 

Αργείων χρατέει, χαί οἱ πείθονται Ἀχαιοί. 

Κρείσσων γὰρ βασιλεὺς, ὅτε χώσεται ἀνδρὶ χέρηϊ" 80 

εἴπεο γάς τε γόλον γε χαὶ αὐτῆμα χαταπέψῃ , ἐν " ὶ Ὑ νὼ 4. ῳ ΓΞ Α ν ἰΐ ῦ ν ΠῚ 

Ἃ “ » 5 

ἀλλά τε χαὶ μετόπισθεν ἔχει χότον, ὄφρα πελέσσῃ, 
ὶ 

ἐν στήθεσσιν ἑοῖσι. Σὺ δὲ φράσαι εἴ με σαώσεις. 

Τὸν δ᾽ ἀπαμειθόμενος προσέφη πόδας ὠχὺς Ἀχιλλεύς" 

Θαρσήσας μάλα εἰπὲ θεοπρόπιον ὅ τι οἶσθα. 85 

Οὐ μὰ γὰρ Ἀπόλλωνα Διὶ φίλον, ᾧτε σὺ, Κάλχαν, 

εὐχόμενος Δαναοῖσι θεοπροπίας ἀναφαίνεις, 

οὔτις ἐμεῦ ζῶντος χαὶ ἐπὶ χθονὶ δερχομένοιο 
Ὰ δ᾿ "ἢ 7 “- 2 7 

σοι χοίλης παρὰ νηυσὶ βαρείας χεῖρας ἐποίσει 
7 .“- "δ᾽ “Χ 3 ] " 

συμπάντων Δαναῶν, οὐ ἣν Αγαμέμνονα εἰπης, 90 

ὃς νῦν πολλὸν ἄριστος Ἀχαιῶν εὔχεται εἶναι. 

Καὶ τότε δὴ θάρσησε χαὶ ηὔδα μάντις ἀμύμων᾽ 

Οὔτ᾽ ἄο᾽ ὅγ᾽ εὐχωλῆς ἐπιμέμφεται οὔθ᾽ ἑκατόμης, 
ἀλλ᾽ ἕνεχ᾽ ἀρητῆρος, ὃν ἠτίμησ ̓ Ἀγαμέμνων, 

οὐδ᾽ ἀπέλυσε θύγατρα, χαὶ οὐχ ἀπεδέξατ᾽ ἄποινα᾽ 95 

77. Ἢ μέν ἐφυΐναιε ἃ ἢ μήν, σομηπια 
ἉἸΠΘοτβ χαὶ μέν ἃ χαὶ μήν. (δ π᾽δδι φαΐιη 
γϑϑῖθα αἰ ογΠορυ 0 Π}6. ἀγοΠαϊαιιθ οοηβοῦνό 
Ρᾶν 165 ΑἸθχδπάνηβ. --- Πρόφρων, Ι6 πο- 

ταϊπδπ 5υ]εῖ ἀ6 ΠἸπΠ π1|, Π6]] ἐπΐϑπηθ φα θη 
τον 6 πηόπι οἶ162 [65 μοδίθϑ Ἰαΐη5. Οὐαί}, 

ΙΥ͂ 4 : « ῬΒΆβ]ι5. 11|6..... ΑἸ [1586 πᾶ- 
« ν᾽ ΘΘΙΘΥΥΙΠΊ115. » 

75. Χολωσέμεν, μουν χολώσειν, ἴογ6 κιΐ 
ἐγγέθη. 

79. Καί οἱ, εἴ ἃ 1ὰ1, ἀπ το ἀ8 χαὶ ᾧ, 
οἵ ἀχαοὶ. Ἠοπιὸνα ᾿πχίαρμοβε 165 1665 μ]1-- 

τὸϊ 4α} π6 165 σοηῃβίγαις, 80} βδίγ]β δϑί 

Ρ᾽οῖπ ἀ᾽ἀπδοο 1168. 

81. Καταπέψῃ. ΤΙ 5᾽ αὐδύϊοηῦ 46 1. 1556} 
ἀἌΡογ ὀο αἴον δὰ οο]ὸγο, Π ἰὰ σαγά δ 6 ]1- 

γηόπλο, 1] 1ὰ υϑουῖῖ, 1] 1ὰ αϊρὸνρο. δὴ αἴΐθη- 

ἀαμῖ ᾿᾽οοσαβίοη [ἀν οσα} ]6. 
88, Φράσαι, ἀέοϊάε 6δη τοΪ-πιόμηθ. (ὐοϑὺ 

ΗἸπηρόγαϊ! δου δῖα που θη. 1.6 νου} φράζω, 

ἄδη5 Ἠοιηὸγθ, π6 βσπιῆθ ροϊπὶ αἰἶν6. ΠῚ πὸ 
5 δηϊθη 486 ἀδ 1ὰ ρΡοπβόθ. Αὐιβίασαιθ : οὐὖ- 

δέποτε τὸ φράσαι ἐπὶ τοῦ εἰπεῖν ὁ 
ποιητὴς τίθησιν, ἀλλ᾽ ἐπὶ τῆς διανοίας. 
1,6 ρυϊποῖρθ ἀ᾽ Αὐἱβδίασιι 6 5 ΔΡρ] 1] ητι6. ἃπὶ 
ΤΟΥ ΘΠ ΘΟΙηπ8 ἃ [οι , 

806-87, Ὧτε ἀέφρεπά ἀ᾽ εὐχόμενος. 

88. Ἔπμεῦ ζῶντος.... 1.65 ΑἸΠ 465. ἀϊ- 

βϑίθηΐ ζῶν χαὶ βλέπων, 165 1,4{1π8 γέρε υἱ- 
ἀἰδησφιιο. 

91. Εὔχεται εἶναι. ΠΠ πο ἴαυ!δ, Ρᾶ5 5’ αἰΐὰ - 
ἢ θυ ἃ 565 ῬΙΌΡΓΕ ἀπ πηοῦ εὔχεται. (δ 
[οὐπηΐθ Ποπηόγι 6 π᾿ οδὲ σα ΐππε βουΐο ἀαί- 
Πυτηδίοπ, ΑΡΑΠΠΘΠΊΠΟΝ οϑῖ [8 Ρ]τι5 Ρα]ϊβδαηΐ 

465 Οὐϑθοβ, οἵ δα 4} 1᾽ 6ϑὲ. Ὑ ο]ὰ εθ. 4116 

νοϑαΐ ἀἰνο ΑΘἢ}}16. 

92. Καὶ τότε δὴ.... ίνρΊο, Εἰπόϊάο, ΤΙ, 
76 : « ΠΠ|ὲ πες, ἀδροβιῖϊα ἴάηάθπιὶ [ογτηϊ- 
« ἀἴπο, αἴαν, » 

94-956. ᾿Ἀλλ᾽.... (ὐδ5 ἀδιχ νϑὺβ τηοῃίγθηῖ 
σομαθ θη 16 ἸΥΡ6 ΡΥΪΠΉΠ ἀθ 1 μοχαπηδέν 
απίργαιε ἀὰ γρ6 οοπϑδογό μὰν 165 [αἴ π5. 1] 
ΠὟΥ ἃ Ρᾶ5 ππῸ 5616 (165 οόβιιγθβ οοῃϑί ὁ γόθ8 
ΟΠ Πη6᾽ Θ55ΘΉ[16}165, 
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τοὔνεχ᾽ ἄρ᾽ ἄλγε᾽ ἔδωχεν Εκηόδόλος ἠδ᾽ ἔτι δώσει. 
Οὐδ᾽ ὅγε πρὶν Δαναοῖσιν ἀειχέα λοιγὸν ἀπώσει, 
πρίν γ᾽ ἀπὸ πατρὶ φίλῳ δόμεναι ἑλικώπιδα χούρην, 
ἀποιάτην. ἀνάποινον. ἄγειν θ᾽ ἱεοὴν ἑχατόμῥην ριατῊν, οινον, αγε ἕρὴ υοὴ 
ΕῚ 

ἐς Χρύσην᾽ τότε χέν μιν ἱλασσάμενοι πεπίθοιμεν. 100 
» δ Ὡ "» “Ὁ - ἧς ΥΥΝ 

Ητοι ὅγ᾽ ὡς εἰπὼν κατ᾽ ἄρ᾽ ἕζετο. Τοῖσι δ᾽ ἀνέστη 

ἥρως Ἀτρείδης εὐρυχρείων Ἀγαμέμνων 

ἀχνύμενος" μένεος δὲ μέγα φρένες ἀμφιμέλαιναι 

πίμιπλαντ᾽, ὄσσε δέ οἱ πυρὶ λαμπετόωντι ἐΐχτην. 

96. Τούνεχ᾽.... (6. νϑὺβ οϑὲ πιάγαιό ἀὲ 
ΤΌ Ρ6] ἀδπ5 16 πιδηιβογιΐ ἀ6 Ὑ ΘΏΪ56; πιὰϊ5 ΟΠ 

Ἰβπογθ μοι 416}16 γαΐσοπ, ΑὙὐἰδίασαιιθ [6 
ΓορΆγ Αἱ 58η5 ἀουἵθ ΘΟπηπι6 ἱπιι]6, --- Εγχη- 

δόλος, εοἰαὶ φαὶ [τὰρΡ8 ἂὰ Ἰοΐῃ : ἀρο]]οη. 
ΘΟ ἃ νὰ, γϑῖ5 7, ἑχατη δελέταο οοπιπιε ὀρ ]- 
τιδξθ ἀΑρο!οη. “Ἑχάεργος, 5ΞΥποῆνπι ἀὸ 
ἑχηδόλος εἰ 46 ἑχατηδελέτης, ε5ϊ ΡΥΪ5 ἃ 55] 
55 Δη Ἰνθιηθηΐ, Ὑ ΟΥ̓ 6 Ζ ᾿]ι5 μὰ5, γϑὺ5 147. 

97. Οὐδ᾽ ὅγε.... Νοιθ ἀοππομβ. Ροιν 

66. γ6ῦβ, οοπηθ (ὐμίαπμηθ Ὀϊπάον εἰ 

ἀ᾽ δυῖνθ5, [ἃ Ιθςοη ἀ᾽ Αὐἰβέασααθ, (θεῖα Ιθοὸπ ἃ 
᾿᾿αναπΐασο αδέγδ ραγ(Ἰτθπηθπὶ οἷαῖνθ, οἵ 46 

ΘΟΠΟΟΓΡΘΙ Ροῖ 65. ἰθγπιθ5 ἅγθο ἰ6 ὑδὺβ 

466: Ἤδη νῦν Δαναοῖσιν ἀειχέα λοιγὸν 
ἄμυνον. Τὰ νυϊσαῖο, Οὐδ᾽ ὅγε πρὶν λοι- 
μοῖο βαρείας χεῖρας ἀφέξει, ργέδοπέα ἀειυχ 
5615 : διχῶς νοεῖται, σοΙημηθ αἰξ Επίατῃ, 
401 1ὰ δοιηπηθηΐθ ἀνθὸ ἀέϊζαι!, Οπἡ ρει θη- 
ἴθημάγο, οὐ 4υ᾽ ΑρΡΟ! ]οΝ 5᾽ αρϑιϊθπάγα ἐδ 

Ἰάπορι ἰὰ ρϑϑΐθ, οἱ 4} σοι! οπάγα 165 πηὰ]π5 
ἐ6 ἴὰ Ρεβέβ ρϑυβοηπίβόθ. Ομ ! 4ιι65 ἐάϊέθινς 
ἐογίνεπε Κῆρας, [68 Ῥαγαιθ5, ἂπ Ἰἴθιι ἀ6 

χεῖρας, [ε5 τηαΐπ5. 6. δορί ἴάφομ, ἰὰ ρϑὺ- 

ΒΟΠΗΙΠ Δ ΤΙΟΝ δϑὲ οἰαϊγθ, δὲ θη οθ556 ἀν νυ 

βαρείας χεῖρας τέρέϊέ ἃ φιείαι65 νϑὺβ 46 
ἀϊδίαποθ, οἂν 1] εϑὲ ἀό]ὰ νοῖβ 89. Μαὶβ 

Κηοας π᾿ εδὲ φαΐππο οσοπίθοίασο ἀθ ΜανΚ- 
απ, ἕδη 15 416 1ὰ Ιθοὸπ ἀ᾽ Αὐϊβίαυαθ θϑῦ 

π᾿ ἔαϊε. (δοἠοίίἑες : Δαναοῖσιν ἀειχέα 

λοιγὸν ἀπώσει, οὕτως αἱ Ἀριστάρχου. 
Ο᾽έταϊε ἴὰ Ιδβθοη. 465 ρ]1ι5 ἃποίθῃϑ ἰθχίθϑ. 
Νοῖγθ νυϊσαΐθ π᾽θδὲ ργοα]θαθπὶ (αἾμη6 

οογγθοιίοη ἀγιίγαῖγα ἀθ Ζέποασοίο. .561ο- 
ἐϊθς : χαὶ ἣ Μασσαλιωτιχὴ δὲ χαὶ ἣ Ῥιανοῦ 

τὸν αὐτὸν ἔχει τρόπον ᾿ ἔοιχεν οὖν ἡ 
ἑτέρα Ζηνοδότου εἶναι, ἡ " Οὐδ᾽ ὅγε 
πρὶν λοιμοῖο βαρείας χεῖρας ἀφέξει. 

97-98. Πρίν τέρέιτό. (δ ρ]έοπαβπηβ δϑὶ 
τὸς -[γέχιοπε ἀἀπ6 Ηοπιὸγθ. 1.6. ῬΥΘΠΊΪΟΙ 

πρίν π᾿ὰ ἅ]0γ5 46 [ὰ ναϊθαν ἀ᾽απ δάνουο, 
οἱ ο᾽εδὲ ἀὰ βθοοπά, πρίν οι πρίν γε, 416 

ἀέρεπα 1Ἰπβ μι : ὠπέθ ἤοο, σοἰίοοί αέε- 

: τὸ δεύτερον 
πρὶν, ἀντὶ τοῦ πρὶν ἤ " τὸ δὲ πρῶτον, 

ἀντὶ τοῦ πρότερον. 
98. ᾿Απὸ..... Τοῖσπε2 ἀπό οἱ δόμεναι, δὴ 

Ρτοβθ ἀποδοῦναι. --- ᾿Ἑλικώπιδα, ἀὐχ το- 
σάτα 5 τη 1165, ἃῸχ ὑθυχ υἹίϑ. 

99. Ἀπριάτην εἰ ἀνάποινον δοῃΐ μι15 
Δανου ἰ]θμηθηῦ. μϑολοίϊες : τὸ ἀπριάτην 
ἐπιρρηματιχῶς ἀχούει ὃ Ἀπολλώνιος, ἀντὶ 
τοῦ ἀπριάδην. Ομεϊαιθβ τηοάθυμθ8. ὁπ 
[οπε 465 ἀσοιβαῖ [5 ἔπη] 5; πη ]5. 11 ΠΥ ἃ 
Ρᾶ5 ἀ᾽ ὀχϑιαρὶθ ἀπ [έπηϊπίη ἀπριάτης. 

100. Τότε χεν. Ζέποάοϊζο ἐογῖναϊξ αἴ χεν 
ἃ θὰ ἀ6 τότε χεν. Αὐιβίασαιιθ ἴγοινα 
οοἰῖθ ἰθρὸπ υἱάϊοι]α; ον 16 ἀδθυίη βαϊέ 

4υ᾿ ΑΡΟ]]οπ βογὰ ϑαἐ9[α1Ὁ, δὲ π6 ῬΆ7]6 ροϊπί 

σΟΠαἸ ΟΠ ]]οπιοπξ : γελοῖον δὲ διστατιχῶς 

λέγειν τὸν μάντιν. 
101. Τοῖσι δ᾽ ἀνέστη. «αἴογβ 56 {{πὶ 46- 

μοιξ ἃ διιχ δὴ Βάπξ ; ἅ]ου5 86 ἀγεϑϑᾶ 40- 

ψφιαρι. ϑοἠοίϊθς, τὶ, 481 

τπαϊπὰπὲ ἰὰ (Ὁ ]6 ἃ55156. 

103. Φρένες, ργεοογάϊα,]6 ἀϊαρῃγάριηθ. 
Οἴδϑὲ Ἰὰ φυ᾽ Ἠοϊηὸγθ ρμίαφαις 16 βϑἰέσθ ἐἰ65 
ἐπιοί!οη8, δὲ πηόηθ 46 τοιΐθ ἰὰ νἱϑ 1ηΐ6]166-- 

ἴ..6}16. --- ᾿Ἀμφιμέλαιναι. ΤᾶΡΠΟΥ ΘΧΡΙΙ4τι6 
οοέξθ ὀριπὸῖ μὰν ο6. 4 Ὅπ Οὔβουναῖῦ Δ Π5 

65 δῃῖγα}} 65 4165 νοῦ πη 65. 1.6 58 ηρ᾽ 568 ΠΟΙΡ- 

οἰβϑαὶϊξ ἃ 1᾽ αἱν, ἀιτουν ἀπ ἀἸ ΡΠ γᾶριηθ. Ηο- 

πηὸγα 56Π1}}}6 ΒΡ ῬΟΒΘΙ 416 1ὰ οο]ὸγα δϑῖ ὑπ 
Αἰ αχ 46 βὰπρ' ἃ ἀἸΔρὨνάρπια, εἴ ἀπ βὰηρ 

ἀ᾽ ααϊαμξ θ]11ι5 πον 416 1ὰ οοἰὸγα δὲ [115 

ν]Ἱο]θηΐθ. ! 

104, ἘἜϊΪχτην, Ροὰν ἐῳχείτην, οοτηπιὸ 
εἰχώς ρου ἐοικώς. ίνρΙ6, Εηόιάε, ΥΊ, 
299 : «.... 5ὲαπξ ᾿υπιῖὶπὰ Μαηια, » ΧΙ, 

101 : «.... Τοΐοαιαθ ἀγάθημβ ἃ0 οὔ ϑείη- 

α {1115 ἃ »5ἰδιπη ; ΘΟ }15 πηϊοδ ΔΟΥΊ 115 ργεν,» 
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ὦ 

Κάλχαντα πρώτιστα χάχ᾽ ὁσσ 
᾿ 

μενος προσέειπεν᾽ 105 

ι Μάντι χαχῶν, οὐ πώποτέ μοι τὸ χρήγυον εἶπας. 

Αἰεί τοι τὰ χάχ᾽ ἐστὶ φίλα φρεσὶ μαντεύεσθαι, 

ἐσθλὸν δ᾽ οὔτε τί πω εἶπας ἔπος οὔτ᾽ ἐτέλεσσας᾽ 

χαὶ νῦν ἐν Δαναοῖσι θεοπροπέων ἀγορεύεις 

ὡς δὴ τοῦδ᾽ ἕνεκά σφιν Ἑχηύθόλος ἄλγεα τεύχει, 110 
" . Εν ἣ οὕνεχ᾽ ἐγὼ χούρης Χρυσηΐδος ἀγλά᾽ ἄποινα 

οὐχ ἔθελον δέξασθαι, ἐπεὶ πολὺ βούλομαι αὐτὴν 

οἴκοι ἔχειν. Καὶ γάρ ῥα Κλυταιμνήστρης προδέδουλα, 
ἊΣ Ν, ὅν ὧν 5 ᾿" ,7. ἘΔ 2 " χουριόίης ἀλόχου, ἐπεὶ οὔ ἐθέν ἐστι χερείων, 

οὐ δέμας οὐδὲ φυὴν, οὔτ᾽ ἂρ φρένας οὔτε τι ἔργα. 118 
ἱ 

- ᾿ δ ᾽ [ὰ ΡῚ »" Αλλὰ χαὶ ὡς ἐθέλω δόμεναι πάλιν, εἰ τόγ᾽ ἄμεινον " 

βούλομ᾽ ἐγὼ λαὸν σῶν ἔμμεναι ἢ ἀπολέσθαι. 

108. ᾿Οσσόμενος, πιδαϊίαπο. Τι6 νου 6 

ὄσσουμιαι, οἶνος Ποιηὸγθ, ἃ τοιυ]οιιγ5 τι 568 
ἸΔΟΡᾺ]. 1] δ᾽Ὡριὶς 46 66. 411 568 Ῥᾶ556 ἀδ15 

᾿άπιθ ἀ᾿ Αραιηθηηομ. 

107. Αἰεί τοι.... (ὐσῃϑίγα!β62 : αἰεί ἐστ! 
φίλα τοι (σοι) φρεσὶ μαντεύεσθαι τὰ χα- 
χά, 56 ηῖρ6} σι αΐμγι {ἰδὲ απΐηιο (τὰ ο ἈΠΙΙηΟ) 

,ῥ᾽ααίοοι6.... Ῥᾶρπον : « Φίλα ἐστί ρου" 
φίλον ἐστί, 16 ᾿᾽ν16} πϑαΐγ ρον 16 51π- 
ΘΌΠ 6, ἀϑᾶρθ 4] 5᾽68ὲ δοηβεσνό ἠλπ5 Ἰὰ 

ΡΥΌΒΘ ἈΓ(ι6. 5» ΟΠ ΘΟηβέγα Οὐ ἀἸμΙΡΘπιθηΐ: 

τὰ καχά ἐστιφίλα μιαντεύεσθαι..... ἀ᾽ἀρτὸβ 
165 Θχ θη ]65 δεινὸς ἰδεῖν, χαλὸν ἀκοῦσαι. 
1)ὲ5 ἀδιιχ ἰᾳοομβ 16 856π5 δϑὲ 16 τηέπιδ 

« 'Γὰ ἴδ [α]5 1ῃ 1 1  αγθθηῦ πὴ6 016 6 μγό- 
ἀμ.» --- Τὰ χαχά, ἐδέα πμιαία, ἀδ ρμὰ- 

γ611165 τηϊϑὸγοϑ, ορροβό ἃ τὸ χρήγυον, {ἐ{ιὦ 

δοητιι, 16 θη. 486 76 ἀόδιῖνο. 
1085. Εἶπας ἔπος, νείρο εἶπες ἔπος. 

14 ἔπαϊ]ο ἀ’ εἴπας 651 Ἰοπριιθ μὰν 16 ἴαϊε 46 
ἰὰ ούβιινβ. 11 π’ϑϑδὲ ἄθης μὰ5 θθβοῖη 46 50- 
ῬΌΒΘΙ ἴοἱ 16 ἀϊραπιμηὰ., «ΟΊ 4π6. [6 πιοὶ 

ἔπος 5011} 46 οϑχ 41 οὐ ἀὰ 1 ἀνοὶγ, 1,65 
ἘΠ ἰδη5. ὀογίναϊθαν Εειπῆν ρουν εἰπεῖν. 

110, Ὡς δὴ.... ὕει5. πιᾶναό ἀ6 1᾽0}06] 
ἀλπ8. 16 τηληπϑοῦῖῦ ἀθ. εηῖβθ. Τὐατ ότοβ8 
Ῥάγαἶ. 5562 [ΔἸ ] ιηθηΐ τηοΐϊνόθ. ιϑολοίϊος : 

ἀθετεῖται ὅτι, αἱρομένου τούτον, σύν- 
τομος γίνεται ἣ ἑρμηνεία χαὶ οὐδὲν ἐλ- 
λειπὲς ἔχουσα. 1,6 νογ5 δϑὺ ὉΠ|6 ἂμ 5658, 
51Π00 1Π6 1506 Π58}}6, Θεοπροπέων ἀϊναϊ 
ἀπο ἴαρομ. ἔῸΡ νᾶριιθ 4π6 (ὑἈ]Ο]Π)ὰ5. ρᾶν]8 
δι ποπὶ απ ἀἴδιι {π| οϑὲ 1᾽απΐθαν ἄτι Πόλι, 

11. Χρυσηΐδος. Ῥ’αργτὸβ ἰὲ5 ροξίθβ 
Ῥοβιὀγιουυβ ἃ Ηοπηὸγο, 16 ποιὰ ἀθ 1ὰ 4116 

ἀθ ΟΠιγυϑὸβ ὀξαϊ: Αϑίγποιηό, Πομπηὸνθ η6 ἰὰ 
ἀόδισθθ 4116 Ῥὰν 505 ΠΟΙ μδἰΓΟΠΥΙΠΠ6, 

112-18. Πολὺ βούλομαι αὐτὴν οἴχοι 
ἔχειν. Τ᾽ 1466 δϑὲ οοπιμρ]όξόθ μὰν τῇ πη θια Ὁ. 
ἀ6. ῬΠηρᾶβθ8. ϑδοιιβεθηΐθπαι : ἢ δέχεσθαι τὰ 
ἄποινα. 

118, Κλυταιμνήστρης. ΟἸγτεπηπαβῖγα, 
(δὴ ἀ᾽ Ασαπιθιηποη, ἔζαις 116 ἀθ Τυπ- 
ἀαγο οἵ βαῖὺν α᾽ ΗῤἸὲπε. 

114, Κουοιδίης, Ἰόσταμηθ. ΟἹ ΤΆΡΡΥΟΟΠ 6 
Ι6 τποῦ χουρίδιος ἀδ χοῦρος, ἐϊδδν δὲ ἐπ- 
δόμα, 11 ᾿πάϊᾳαθ 16 ππαναρο ΡΡΟΡΥθιηθηΐ 

αἴξ, μὰγ Ορροβιϊτίοη ἅτιχ [1 ]5οη5. οχίγα-]Ἰό- 

Θά165. ΟπΘ] 4165: 1Π5 16 σατταοθπ ἃ χούριος 

Ροιν χύριος, οἵ ὀχρῇσαρμξ χουριδίη ἄλο- 
χος, τη 6556 (16 πη 501, πηὸγο 46 [ἈΠ21116. 

Τα Ῥγοηϊὸνσο θχρ]δαῖίοη δϑὲ ρυό[έγα 8. ---- 
Οὐ ἐθεν, νεΐρο οὐχ ἕθεν. [ἃ ἔογπηα θεν 
Ῥουν οὗ 65} ᾿δρο 4π6. ΤΙ αἴι5. ἀἸβράγαϊ5- 

βα Ὁ οἷι 5 Δἀοποϊβϑαϊξ, 5 ᾽ὅ μὰν 16 ἴα ἀὰ α]- 
Βαμα, 5010 ῬᾺΓ τη6 ἀϑριναϊοπ ἃ ῥμδὶι 
Ῥυγὸβ ἐφυϊναίθηΐο ἃ τπ6 ΘΟἤϑΟμη6. ΝΟΙΡΘ γι ]- 

σαῖο πἶθϑὲ αα ἀπ σουγθοῦοη ἈΠ 1Ραῖγ6 465 
Βυ Ζα πη] Π5. 

116. Οὔτε τι ἔργα. [Τοἱ, Ἰ᾽εχΙδίθποο ρεὶ- 
τϊτνΘ ἀκα ἀἸρσαπηηὰ οδὲ ἰου5. 46 ἀοαῖο, 
Οοπιρᾶνοζ Ψ})δνἀ, τνογά, οἴο., ἀπ 165 ἴδ} - 

Θ65 ΡΘΥΠΊΔΗΪΠΙΙ65. 
1417. Βούλομ᾽ ἐγὼ. ... Δέμποάοίε ἔχοπνεῖ 

Ιὰ γέβθχιοῃ μ]ιι5 416 παῖνο οἱ 16 γϑὺβ 1- 

αἴρπο ἀ᾽ Ἠοιηδτο. «ϑολμοίϊθς. : ΖΦηνόδοτος 

ς 



[1] ΙΛΙΆΔΟΣ Α. 1 

" » π ν τ , Μ ἊΝ “; ᾿Ξ 

Αὐτὰρ ἐμοὶ γέρας αὐτίχ᾽ ἑτοιμάσατ᾽, ὄφρα μιὴ οἷος 

Ἀργείων ἀγέραστος ἔω, ἐπεὶ οὐδὲ ἔοιχεν. 
“ ο ἥ “ ᾿ Ἄν : 

Λεύσσετε γὰρ τόγε πάντες, ὅ μοι γέρας ἔρχεται ἄλλῃ. [20 
"“ 

Τὸν δ᾽ ἠμείδετ᾽ ἔπειτα ποδάρχης δῖος ᾿Αγιλλεύς: "" Ι ς 
Ὁ 

Ἀτρείδη χύδιστε, φιλοχτεανώτατε πάντων, 

πῶς γάρ τοι δώσουσι γέρας μεγάθυμοι Ἀχαιοί: 

Οὐδέ τί που ἴδμεν ξυνήϊα χείμενα πολλά" 
ἀλλὰ τὰ μὲν 

λαοὺς δ᾽ οὐχ 
ΩΣ 

Ἀλλὰ σὺ μὲν νῦν τήνδε θεῷ πρ 

5» » δ ; πολίων ἐξ ἐπράθομεν, τὰ δέδασται, 1: ιῷ σι 
ἐπέοιχε παλίλλογα ταῦτ᾽ ἐπαγείρειν. 

όες: αὐτὰρ Ἀχαιοὶ 

τριπλῇ τετραπλῇ τ᾽ ἀποτίσομεν, αἴ χέ ποθι Ζεὺς 

δῷσι πόλιν Τροίην εὐτείχεον ἐξαλαπάξαι. 

Τὸν δ᾽ ἀπαμειδόμενος προσέφη χρείων ᾿Αγαμέμνων᾽ 190 

Μὴ δ᾽ οὕτως, ἀγαθός περ ἐὼν, θεοείκελ᾽ Αχιλλεῦ, 
“ 5 ς Χ 5 “, 3 , Ἷ 

χλέπτε νόῳ, ἐπεὶ οὐ παρελεύσεαι οὐδέ με πείσεις. 
᾿ 

Ἂ 5 “7 ι “νὰ ἢ “ Ξ ᾿ ΑΙ ΕΑ ΨΕς "" Ἢ 
Η ἐθέλεις, ὄφρ᾽ αὐτὸς ἔχης γέρας, αὐτὰρ ἔμ᾽ αὔτως 

Ω 

ἠθέτηχεν αὐτὸν ὡς τῆς διανοίας εὐήθους 

οὔσης. Αὐ᾽δίαγσαιθ γέροπααϊε 5μρ] οπιθηξΐ 

416 16 νϑὺϑβ σ1ὲ ἐγὸ5- Ὁ θη 66. 41} νθὰξΐ ἀν, 

οἵ 4} οδὲ ἰὰ δοποιϑίοι. παΐπγο]]8 ἀ6 68 
41 ργέοβδαθ : οὐ δεῖ δὲ αὐτὸν ἰδίᾳ προφέ- 
ρεσθαι, ἀλλὰ συνάπτειν τοῖς ἄνω" ἐν 
ἤθει γὰρ λέγεται. --- Σῶν, Ιδφοη ἀ’ ΑτΙδῖαν- 
46, νμέοο σόον : 5αϊῃ εἷ βαπί. ΗἩοπηὸγα δπι- 
Ῥ]οΐΘ ᾿παπ6γοηιπθηΐ σῶς οἱ σόος. 

130. Ὅ ρουν ὅτι, 4π6. εἰ ὅ, 416, 658ὲ 
5562 [γέ χαρηΐ, εΠ62 Η οπιὸγθ, ἄν θο 165 υθυ 65 

41 5ισῃοπε βΆΨΟΙΡ Οἱ ΘΟΠΠΑΙΧ : ΨοΟΐ" 

εϑὲ ἀ6 ἰϑθὺν δϑρὸδθ. 
122, Φιλοχτεανώτατε. ΑΥΙδίορ απο 46 

Β.ΖΆη66 151} φιλοχτεανέστατε. 
134. Ἐννήϊα ἃ ἴὰ Ῥγδιμιὸγα 5.1} 6 Ὀγὸνο. 

Οπ σαχτηὲπα ἰ6 ἐγοομέθ ἃ 5ροηαἀόβ δὴ 5310ρ-- 
Βοβαπΐ 406 ἴθ ν σοπηρίαιξ οοπηπιθ ἀοα]θ, 
ΝΟΙ5. ΨΘΓΓΟῺΒ τἢ 5562 ρσγαπα ΠΟΙ γ6 (46 

[αϊ15 Δπαϊορθ65. 
126. Τὰ υὑὲν... τά, τ{ἰω φιίάδηι φιῶ... 

ἐἰϊα. --- Πολίων ἐξ, δα ενδένιις, Ανϑς 1ὰ 
ἰεφοη ἐξεποάθομιεν, [6 56Π5 δϑὲ 16 πιδπιβ. 

139. Δῷσι ροὺυν δῷ. ΖΟοΊ16 αἰεοίαιε ἀ6 
Ῥγοπάχο δῷσι ΡΟ τα Ῥ] αν 16 1, οὐ ἀσοιιϑαϊέ 
Ἠοπηὸγα ἐδ [αἶγθ 465 βοϊόοϊβπιθβ. (6 4] εϑὲ 

ῬΙΖανγθ, οἾθοῖ {πιὸ 16 βἔοϊοίθη ΟἸιρ υϑῖρρε ἀἰ- 

ἧσθαι δευόμενον, χέλεαι δέ με τήνδ᾽ ἀποδοῦναι : 

5810 101 1ἃ ῃηόπιθ ἐμοθθ σὰ6 Ζ0116. «δωϊο- 
ζϊο5 : Ζωΐλος ὃὲ ὁ Ἀμφιπολίτης χαὶ Χρύ- 
σιππος ὁ Στωϊχὸς σολοιχίζειν οἴονται τὸν 

ποιητὴν, ἀντὶ ἑνιχοῦ πληθυντιχῷ χρησά- 
μένην ῥήματι. - Τροίην. Αγ᾽βίαγχιθ 
ἐοτιναῖς Τροίην, 84] 660, ρον Τρωΐην. 
ΤΠ θάμα Ζέποαοϊα ἀθ ἔαϊγραε 1Ἰοὶ 16 τποΐ 
ἀἸ55. 1}06, ῬὰΡ σοπδόσψιθηβ ποὸπὶ ΡΙΌΡΙΕ. 

Οδροπάδπε 1] γτϑοοηπαῖξ ᾿π]- πιόμηο, ἀλη8 ἢ 
Δαΐγα ράθϑασο, ΧΧΙ;, δ44, Τροίη δοΟμπλη6 

5Υποηῦύπὶθ Ο᾽Ἴλιος. [οἱ 11] 688 ᾿π 6 γοηΐ, α6 
ει} ] 6, αανοῖν ἀγθηι ΤΡοΐαηε οὰ μρϑεηι 

Το απαι. ΝίαΙ5 16 4015 ἀ16 416 165 ΑἸθχδῃ- 
ἀὐῖη5. τηαϊπίθπαϊθης ᾿οΡΕΠοργάρ]ιθ ΟἾΑΥὶ5- 
ἴάγαιιθ, Οὐδὲ δθοοῦθ 6116 ἀπὰ τηδηιβου 

ἀ6 γεπίβα. 

132. Κλέπτε νόῳ ἱπάϊψφιῃβ 'π6 τι56 
41 τπθὲ ἰὰ ν]ριη!αποθ θὰ ἀόίαιξ; παρελεύ- 

σεαι 651 ππ6 Ἰπηᾶσα δια ρυπηῖόθ ἃ ́ ὰ ΘΟΌγ56: 
παρέρχεσθαι, ῬάΞ56᾽ ᾿πάρεγοα. 

1398. Ὀφο(α), ἀνώγι, τὰ πα 15 46, ---Ο αὐτὰρ 
ἐμέ, πιὸ αἰιέδηι, ταὶ θη τίου, --- Αὕτως, 

510, αἰτι8ῖ, οἂὰ θ᾽] αἱοι οογη)ιθ οα, εἴ ἀδλῃ5 ἰε 

565 γα] ρσαῖτο ἐδ Π᾿ΘΧρυθϑϑίοπ [γᾶ πραῖβα, 
133-134, Ἢ ἐθέλεις.... 7 δΥ8 σοπάαπηηέ5 

Ρᾶν Αὐἱβίαυ {6 δὲ α᾽ δαἴ 65 ΔΠΟΙΘ 8, πη 815 ΒΟ" 

65. γΑΙβοη5. 41 Π6. 50Ππ: ρσιιὸῦο ργο Δ η68, 



19 ΤΑΤΆΔΟΣΙΆΑ: [1] 

ω 52 Ν ΄ 

Αλλ᾽ εἰ μὲν ὁώσουσι γέρας μεγάθυμοι Ἀχαιοὶ, 135 
Μ Ἁ [᾿ " γι 

ἄρσαντες χατὰ θυμὸν, ὅπως ἀντάξιον ἔσται 

εἰ δέ χε μὴ δώωσιν, ἐγὼ δέ χεν αὐτὸς ἕλωμαι 

ἢ τεὸν ἢ Αἴαντος ἰὼν γέρας, ἢ Ὀδυσῆος 

ἄξω ἑλών ὁ δέ χεν χεχολώσεται ὅν χεν ἵχωμαι. 
Ἵ ὦ Ὁ Αλλ᾽ ἤτοι μὲν ταῦτα μεταφρασόμεσθα χαὶ αὖτις. 140 
Νῦν δ᾽ ἄγε νῆα μέλαιναν ἐρύσσομεν εἰς ἅλα δῖαν, 

ἐς δ᾽ ἐρέτας ἐπιτηδὲς ἀγείρομεν, ἐς δ᾽ ἑχατόμόην 

θείομεν, ἂν δ᾽ αὐτὴν Χρυσηΐδα χαλλιπάρηον 
βήσομεν εἷς δέ τις ἀρχὸς ἀνὴρ βουληφόρος ἔστω, 
ἣ Αἴας, ἢ ̓ Ιδομενεὺς, ἢ δῖος ᾽Οδυσσεὺς, 145 

ἠὲ σὺ, Πηλείδη, πάντων ἐχπαγλότατ᾽ ἀνδρῶν, 
5 δ ρον κεν ς ς ς ὄφρ᾽ ἡμῖν Ἑχάεργον ἵλάσσεαι ἱερὰ ῥέξας. 

Ὧ) ὁ ε οἷ 5 “ Ὡς ἧς 

Τὸν δ᾽ ἄρ᾽ ὑπόδρα ἰδὼν προσέφη πόδας ὠχὺς ᾿Αγιλλεύς: 
, Υ ΟῚ ὴ 

μοι, ἀναιδείην ἐπιειμιένε, χερδαλεόφρον, 

πῶς τίς τοι πρόφρων ἔπεσιν πείθηται Ἀχαιῶν 150 
ἰδχ οἰ νον 2 γ 5. 5 Ἁ ᾿ Δ ν 
ἢ ὁδὸν ἐλθέμεναι, ἢ ἀνδράσιν ἴφι μάχεσθαι: 

Οὐ γὰρ ἐγὼ Τρώων ἕνεχ᾽ ἥλυθον αἰχμητάων 
ΟῚ 

δεῦρο μαχησόμενος, ἐπεὶ οὔτι μοι αἴτιοί εἰσιν. 

Οὐ γὰρ πώποτ᾽ ἐμὰς βοῦς ἤλ ὑδὲ μὲν ἵππους γὰρ τ᾿ ἐμὰς βοῦς ἤλασαν, οὐδὲ μὲν ἵππους, 

ϑϑολοίϊες : ἀτεθοῦνται ὅτι εὐτελεῖς τῇ συν- 
θέσει χαὶ τῇ διανοία, χαὶ μὴ ἁρμόζον- 
τες ᾿Αγαμέμινονι. 

136. Ὅπως ἀντάξιον ἔσται. Τ᾽ 1466 

ΠἾ δῦ ρὰβ οοπιρ!δΐθ ἠὰπ5 165 πιοίβ. 1] ἔαπί 

ΒΟ 5- Θηΐθμαγθ, ἀργὸβ ἔσται, ο᾽δδὲ ῥΐοπ. 

οι σοἷἐ} οὐ ]᾽ἐφιϊναϊεηπέ, Τ0π σοϑῖε οἱ 

π6 Ἰπἰοπαίϊοη ἀ6 ᾿᾿᾽οναΐθαν ϑυι[βαϊοηΐ θ᾿ οιν 

ΔΟΏΘνΟΥ 1 ΟΧΡΥΘΘΒΙΟΠ 46 858 Ροπϑβόο. 

1898, Αἴαντος... ᾽Οδυσῇος. Ασάιηθηηποπ 
οἴ 15 ἄδιχ ἊΠοίβ 165 Ἀἷτι8. τ  Ποιηπη)όϑ 

ἈρΥὰ5. ΑΘΠ]16. 1 Ἰὰϊ ἴααξ, ῥοῦ σοπιρθη- 

58 105, ΖΌΘΙ 46. οἴοθθ 41 αἷξ ἀρραγίθηα 
ἀὐχ Ρ]ὰ5 ρυᾶηκ 5. 465. γοῖ8 οοηζέαόνόϑ. 

189, Ἄξω.... Ὑ) οὐδ τηᾶγαὰό 46 1006] ἀΔπ5 

16 πιδηιιβου ἀθ ὕἴρηϊβο, Μία ἰὰ ϑβϑθηΐθποθ 

ἀ᾽αἰμότοθε β8θι} }]6 ἁνοὶν ὀϊ6 γόαϊρόθ μὰν 

Δόποάδοϊε : ἀθετεῖται ὅτι πλήρης ὁ λό- 

γος...») καὶ εὔηθες τὸ προσχείμενον. Οπ 

νοιάγαϊξ νοὶν οὶ, ΘΟπλη6 ἃ γοὺ5 117, πῃ6 

Ρτγοϊοϑιαίοι αἀ᾿ Αὐἰδίασ 86. 

141. Μέλαιναν. 1.65 πᾶντθα ἐϊαιθπὶ 6 ἢ- 
ἀυϊι5 ἀδ ροῖχ. [1,88 ἃποίθηβ δηϊθπάαϊθηϊΐ 

551 μέλαιναν ἀΔπ5 πὶ 565 ἢσαγέ, ἃ σατι56 

ἄς ἴὰ Ῥσοίοπεθιν 65 πᾶν]ρθβ, ϑοἠοίϊθ : βα- 

θεῖαν, ἢ πίσσῃ χεχρισμένην. Θ᾿ ἀργνὲβ [6 
οαγδοίϊὸγο ρόπόναὶ ἀδ ἰὰ ρμοόβιθ ποιμένι αι, 

1] ναὶ ταΐϊθιιχ Ρυθπάγ ΠΟ Ρ βϑῖοπ πὶ μτὸ- 

ΡΙ6. Ηοπιὸσθ ρᾶν]8 ἃιχ ὑθυχ, ---ΟΔῖίαν, 
ἀϊνῖπο. Ἠοπιὸτθ ἀρρϑῖϊ αἀϊνίπ, ἀδηβ [65 

ΘΠο565., ἴοιξ 66 41 εϑὲ ναϑῖθ, ἱπηροϑδῃΐ οἷἱ 

ΤΟΥ 1016. 
445. ᾿Ιδομιενεύς. Ο᾽ 65ὲ 16 ἔλμπθιιχ νοὶ ἀθ 

Οτὲϊο, 15 ἀθὲ Ῥοιρα] οι δὲ ρθε - ]5. ἐδ 

Μιποϑ5. 

149, ᾿Ἀναιδείην ἐπιειμένε. Οπ αἴ, δὴ 
[γᾶπραῖβ, οὐ ασεό εἰ ἰπιριιάθηοο, --- Κερ- 

δαλεόφρον, ἃ 1᾿᾽ἀπιε μ]εῖπα α΄ ἀδΐπςθ, Ἄογο 

14 ποίθ ΥἹ, 168 50 χέρδιεστος. 

462-168. Οὐ γὰρ.... Ἀδοῖπο ἃ ἱπιῖϊέ 68 
Ραβϑᾶρθ, Πρἠϊρόηϊε, ΤΆ, νι, πιὰῖ8 ἅν 

ρϑαποοῦρ ἀ᾽ αἰτόπιιατο5. 



[1] ΔΙΑΔΟΣ Α. 3 

2 " Λ) ᾿ 

οὐδέ ποτ᾽ ἐν Φθίη ἐριδώλαχι βωτιανείρη 185 
Ἁ υ 

ὶ 
[4 ] 

χαρπὸν ἐδηλήσαντ᾽, ἐπειὴ μάλα πολλὰ μεταξὺ 

οὔρεά τε σχιόωντα θάλασσά τε ἠχήεσσα᾽ 
ΝΥ ΩΥ Ἁ . 2: π Υ͂Σ ᾿ ΜΚ,ΉΝ, ἀρ 7 ᾿] ) ᾿ τω ἀλλὰ σοὶ, ὦ μέγ᾽ ἀναιδὲς, ἅμ᾽ ἑσπόμεθ᾽, ὄφρα σὺ χαίρης, 

Χ : ͵ “ , -Ὁ 

τιμὴν ἀρνύμενοι Μενελάῳ σοί τε, χυνῶπα, 

πρὸς Τρώων᾽ τῶν οὔτι μετατρέπῃ οὐδ᾽ ἀλεγίζεις 160 
χαὶ δύ (μοι γέοας αὐτὸς ἀφαιοήσεσθαι ἀπειλεῖ ὶ μοι γέρας αὐτὸς ἀφαιρῦ) πείλεις, 
ᾧ ἔπι πόλλ᾽ ἐμόγησα, δόσαν δέ μοι υἷες ᾿Αχαιῶν. 
Οὐ μὲν σοί ποτε ἶσον ἔχω γέρας, ὁππότ᾽ Ἀχαιοὶ 
Τοώων ἐχπέρσωσ᾽ εὐναιόμιενον πτολίεθρον᾽ 

ἀλλὰ τὸ μὲν πλεῖον πολυάϊκος πολέμοιο 1θ0 
- » ἈΝ Π ᾿ ΚᾺ “7 ὃ ᾿ “ 

χεῖρες ἐμαὶ διέπουσ᾽- ἀτὰρ ἤν ποτε ὁασμὸς ἵχηται, 

σοὶ τὸ γέρας πολὺ μεῖζον, ἐγὼ δ᾽ ὀλίγον τε φίλον τε 
ἔρχομ: ἔχων ἐπὶ νῆας, ἐπεί χε χάμω πολεμίζων. 

Νῦν δ᾽ εἶμι Φθίηνδ᾽, ἐπειὴ πολὺ φέρτερόν ἐστιν 

Ιδδ. Ἔν Φθίῃ, ἀπε 16 ρᾶγϑβ ἀθ Ῥ. το. 
Οπ πὸ 881 ρὰ5 ἀδη5 416 }16 ρᾶγιθ ἀ6 ]ὰ 
ΤΊΙΘ554116 ἔζαιε ῬΏΕΙ6, 1ὰ οαριΐα]6 ἀ6 Ρέϊέβ. 
1,65 τππϑ5 πιοίϊοηξ ῬΉΓΒΠΙ6. δὰ} ἰ6 ϑρθυύἢ 5, 

ἀ᾽απέτθϑ ἂα Βογὰ ἀ6 ἰὰ ππϑγ, ἀ᾽ ΔπαΓγ65. Δ1}|6 105. 

ΤΡΟΡΙπΐοπ ἰὰ Ρ]05 σοιαπηιηθ 1 ἸΠΘ ΠΕ Π|6 ἄνθο 
ΡΙαγβαϊθ. ὕογοζ 1 ριπαίαηιε ἀ6 Ολιυ]16, 

νθῖ5 857. Ἐμβίαι ῃθ : τὰ νῦν χατά τινας 
λεγόμενα Φάρσαλα. 

166. Ἐπειή. 1.ἃ μόπαυϊεϊὀπηα οοπιρίθ Ροιι" 
μεν, ἃ οαπι56 46 1ἃ νόυθ}]6 «αὶ 1ὰ δῦ, Οα 
γΘΡΡὰ Ῥ] 5Ί 6 αγ 8. ΘΧΘΠΊ 065 46 Ἰοπριιοβ οἵ 6 

αἰ ρ ΒΕμοησιιο5 ἀθυθμιιθ5. 81η51 ὈΡὄνεβ (Δ Π5 ἰδ 
ΘΟΥΌ5 ἀ65 τηοΐβ. σοπηηβ 6}165 16 ἀθνυϊθηπθηΐ 
δὶ βδουνοηΐ μὰν ᾿᾽ἰαΐα5. Ομ ἐουιῦ οὐ Ἰηαῖνο- 
τηρηΐ ἐπεὶ ἢ, πηὰϊ5 ἃ ἴον ; ΟΣ Ἢ 56 Ρίδοο ἃὰ 
ΘΟΙΠΙΠΘΠοοθηΐ Ὧ65 ΡἢΓΆ565, οὗ 1] ἃ π᾿ 568 

ΘΠΟΡΡΊΘΙΙΘ 401 [ἀπιββοσαῖῦ δοῦγθπΐ ἰὰ ρα πβέθ 
ἀρτγὸβ ἐπεί. Ῥγεβᾷαθ ραᾶγΐουιϊξ ἐπειή 5:σῃ]ῇ6 
5 Πρ] θηθηΐ ἰογόφμθ, Οα}}}, ὨΙπάυγῇ : « Ἐϑι 
« ἀαίοιῃ Πος ἐπειή Π1}}} πα αυὰπιὶ ἐπεί 

« οὕπὶ ΠΠ ποτὰ ἢ ρᾶγασορίοα, αὐ τίη ρΡῖῸ τί 
« δἕ ὁτιή ρῖὸ ὅτι ἀϊοίΐα βιαηΐ. » 

186-157. Μάλα πολλὰ.... ΟνΙ46, Τ᾽ ϊδέ65, 

ΙΥ̓, νι, 21 : « Τῃῃυμ6 11 τηοηΐθ8, 1ΠἴῸΥ 

« τη ἴθημ6, ναι, ΕἸ πᾶ 416. εἴ ΘἈΠΩΡΙ, 
« προ [τεῖὰ ρᾷποᾶ κοθηΐ. » 

[67. Σχιόωντα, νμέρο σχιόεντα. 861ο- 
ἐδ : σχιόωντα διὰ τοῦ ὦ Ἀρίσταρχος. 
(65 τηοηΐαρηθθ ὀϊαϊοηΐ οοθνογῖθϑ ἀθ ἔογόί8. 

169. Μενελάῳ. 1. ἀτὲεδα 5᾽ ὄϊαιε ἀν πόθ 
ΡΌυν νθηρον ᾿᾿δηἸὸνοπιθηΐ 46 1 ἔδιηπιθ ἀ6 

Μέπέϊα5, (τὸν «᾿Αραπηθηηποι. 

160. Τῶν, ἀδ6 665 οἰιοδε8, 46 οθ 486 18 
ν]6η5 46 ἀνθ. κοί ιι65. Ἀποῖθη5 π6 Ροπο- 
ταλϊθηῦ Ρὰ5 ἀργὸβ Τρώων. [15 [αἸδαϊεπέ 46 
τῶν υπὶ ΘΟΒ]Ο ποι, ἄνϑο οθεΐθ Ιθςοπ, ΑΟ1116 
ΤΟΡυοο γαῖ ἃ Αρδιπθαποι 616 Π6 Ρᾶ5 56 
Βοπ Ιου 46 ΡΓ πάν ΤΡΟΙΘ, ρα ]518}} 5᾽ Δ] 1ὸπ6 
16 561 Ἰ"οπιμηθ 41] 5οὶϊξ. δὴ ὀΐαὶ 46 νᾷϊποῦα 
Ι65 Τ του θη. 

161. Καὶ δή, δὲ Ροιν σοι ]6, θ16 πη Ρ]15, 
66 π᾿ 68 μὰ5 ἰοῦ. 

62. Ὧ ἔπι, ο᾽ οδι-ἀ-αἴν ἐφ᾽ ᾧ, μουν 
Ι6 486], 

164, Τρώων... πτολίεθρον, τ1π6 ν1}16 468 
Του θΠ5, ΖαΘΙ 46 ψ1} 16 ἔΓου 6 ΠΠ6. 

166. Τό εϑὲ διιρμδίᾳαθ, οἱ τὸ πλεῖον 
5Ι5Ώ1Ε.6, ΡΡΘβ4π6 ἴουῖθ ἃ θεβορπθ. 

167. Τὸ γέρας, ἐμαὶ ργερηί, Ἰ᾿έπουμηθ 
Ῥᾶγε ἀθ βυϊπῃ 4ὰ6 ἴὰ τϑροΐβ, ---- Φίλον. 
Ηρφγπθ : « Οιοὰ ἰάταθπ σγαΐαπι 510, ἴῃ. 400 
« Δοααθβοᾶμη. » 

168, Ἐπεί χε χάμω. ὙΠ]ΙοΙΒομ, ἐπὴν 

χεχάμω. 16 5685 650 16 πηόπιθ. 1,65 ΔΠΟΙΘἢ5 
αἰδραΐαιθη! 5. ἰὰ ππαηϊὸγα ἀ᾽ ἐογῖγ 16 Ρὰ5- 
βᾷρθ. Νοὺβ ἀοηποηβ ἰὰ ἰδοοη α᾽ Λυδίαν τι 

οἱ ἀἨῤγοαϊοθη. «ϑολϊοίϊες : Ηρωδιανὸς μὲν 

χαὶ Ἀρίσταρχος ἐπεί χε γράφουσιν. 
ἙἘπσδίαιηθ. αἷξ απ|6 ο᾽δοῦ ἰὰ ἰεφὸπ ἀὰ μΡ]5 
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»" ») ἅ ,“ Ἃ 

οἴκαδ᾽ ἴμιεν σὺν νηυσὶ χορωνίσιν, οὐδέ σ 
5» 

Ἵ 

ὀΐω 170 
ἮΝ , Ὁ) κ᾽ ᾿ “ ᾿ -" - 

ἐνθάδ᾽ ἄτιμος ἐὼν ἄφενος χαὶ πλοῦτον ἀφύζειν. 
ΜΝ ἊΣ 5 Ν᾽.» 5 . Τὸν δ᾽ ἠμείθετ᾽ ἔπειτα ἄναξ ἀνδρῶν Λγαμέμνων 

““ ᾿ "Ὁ ΚΞ, 

Φεῦγε μάλ᾽, εἴ τοι θυμὸς ἐπέσσυται, οὐδέ σ᾽ ἔγωγε 

λίσσομαι εἵνεχ᾽ ἐμεῖο μένειν᾽ πάρ᾽ ἔμοιγε χαὶ ἄλλοι 

οἵ χέ με τιμήσουσι, μάλιστα δὲ μητίετα Ζεύς. 118 

Ἔχθιστος δέ μοί ἐσσι Διοτρεφέων βασιλήων᾽ 

αἰεὶ γάρ τοι ἔρις τε φίλη πόλεμοί τε μάχαι τε. 

Εἰ μάλα καρτερός ἐσσι, θεός 

Οἴχαδ᾽ ἰὼν σὺν νηυσί τε σὴς χα 

᾿ 7 λλδν 
που σοὶ τόγ᾽ ἔδωχεν. 

ὶ σοῖς ἑτάροισιν 

Μυρμιδόνεσσιν ἄνασσε. σέθεν δ᾽ ἐγὼ οὐχ ἀλεγίζω 180 υ. ; Ἶ γ:-6), 
οὐδ᾽ ὄθομαι χοτέοντος " ἀπειλήσω δέ τοι ὧδε" 

ϑ, “ -- ἢ -Ὡ -} 

ὡς ἔμ᾽ ἀφαιρεῖται Χρυσηΐδα Φοῖόος Ἀπόλλων, 
Ἃ Χ τς ἐν Ὰ 4 δ... νῷ ΉΡαῚ - ς Π 

τὴν μὲν ἐγὼ σὺν νηΐ τ᾽ ἐμῇ καὶ ἐμοῖς ἑτάροισιν 

πέμψω, ἐγὼ δέ χ᾽ ἄγω Βρισηΐδα καλλιπάρῃον 
ως αὐτὸς ἰὼν χλισίηνδε, τὸ σὸν γέρας, ὄφρ᾽ εὖ εἰδῇς 188 

ϑταμα ΠΟΙΉΡΥΘ : οἱ πλείους τὸ χε συνδε- 
τιχὸν ἔχοντες. 

170-171. Οὐδέ.... Οομπλίγαϊθοζ : οὐδὲ 

ὀΐω ἀφύξειν σοι ἄφενος χαὶ πλοῦτον, ἐὼν 
ἄτιμος ἐνθάδε, ΘᾺ πὸ ἱπίθητοπ ἢ 6δὲ 
Π]]απιθπξ 46 ἴθ ἔοανηϊν ἃ βου ᾿γοϑρό- 

Υ6 δὲ υ]οΠ 6556, ἴοιιξ θη ἐΐαμλ 101 ΗΥϊγέ 

ἀθ5. Ποηποιιβ (αἱ πὶ δοπὲ ἀὰ5. Οἷ δὲ ἴθ 
βθΐ δχϑιηρἷο ἀς Ἰ᾽ ἐ!Πδῖοπ ἀθ σοι 4} Υ 

αἴ ἀἄλη5 Ηοχηὲὸγο. Νίαϊβ5. 1 ὁδοῦ. ἀθ μοι 
86. ἔσοινο ΥἹ, 16 εἷ Δ1Π|6ὰγ5. Οπο 165- 

1Π5 Οἠΐ οϑϑδαγό, πιὰϊ8 θῚ6 πη οὴ ναΐη, εαἾοχ- 
ΡΠ ΦΌΟΡ σ᾽ ΘΟΠΊΠῚΘ 5} Ὑ ἃγαϊξ σε. ΒΘΏΤΟΥ 

οὐ αἀ᾽ απῖγοϑ π᾿ λἀπηοίϊομῦ Ρὰ5 4τ|6 σ᾽ ΡῈ Ϊ556 
ὀΐγα βμβοὺν σο!», 400] 4π6 ἀ᾽ἍΠ]]Θγ5. ο0ὴ- 

νϑΙποῖι5 4π|6 σοι οϑὲ 5  πιδπΐ 1η615ρ6η- 

58016. 115 οδησοηΐ 16 ἰθχῖθ, οἱ ἐουϊνοηὶ 

οὐδέ σοι οἴω, τηαϊσνό 1 ἀπτουῖ 6 ππ ΠἸ Π]6 
465 τη π βουῖ5. Δ η5 δ ἀπο Πιάος, ἄτι- 

μος ἐών 68: επῖσνε ἄθιιχ υἱγρ]65 οἵ θχρ]! από 
ΘΟΠΊη6 τπ ΠΟΙΠΙ ΠἉ11Π 5011 : « Ναάπθ ἴα 

«Ραΐο Πϊς, ἐπλοποραΐι δ “τη 51})1., ΟΡ 65 οἵ 

« αἀἰνηϊα5. οοΟἸ]δοϊανιιπη. » ΟΠ Ῥοῦνγαῖ ἃ ]ὰ 
γἸσαθιν ἀἀπιοίζγ ἰ6 ποι ΠΕ} 50 ]ιι ; πὰ 15 

ἀφύσσω, μιιΐδον, τᾶ μὰξ ρυαη ὍΠο56. 46 
σοχηπλιη ἄνθο οοἰἑρ 6, οἱ 1] οδὲ αἰ 1], 

ἄς 56 γτομάσο οοπηρίο ἀθ 66 «α᾿ὰ νοῦϊαὰ αἸγῸ 

1 ἐγαάιαοΐθιι δα. ὀουναμξ σϑῖξθ ρἤναβ6. ἰὰ- 

Επ. Νοῦβ δοιηπιθ5 ἄοπο ὁοπόαμηηόθ οἷ ἃ 
Ργοπάνα σ᾽ μον σοι, οἷἱ ἃ ἀδοθρίου ἰὰ 

σουγθοίοη ἀρ Βαπίϊου. 
174. ΠΠάρ᾽ ροὴν πάρα, ἀδλη5]6 56η5 46 πά- 

ρξισι, αὐδιξ : 5οπὲ Ἰὰ, σοπὲ 465. ἃ1465 τουῦΐ 

ΡΓγδ (5. 

176. Μητίετα. (865. θυ! ]50}5. 6 ἃ, 

οοιηπι8 ἱππότα, τοξότα, εἴς.» 50η8 τ Γαβίο 
ἀ65 ἀϊαϊθοῖθα ρυὶ πη ε5. Ἐπιϑλατῃς : Βοιωτῶν 
χαὶ Δἰολέων ὃ τοιοῦτος τύπος τοῦ σχημα- 

τισυοῦ. 
176. Ἔσσι, ἴὰ 65. Ο᾽ 6ϑὲ 1᾿αποίθππθ δὲ γέ- 

σαϊὸγο ΘΟ] σα βο, σομϑουνόα μὰ [65 Π)ο- 
γθη5. Εἰς οἵ δαιυιοαϊ εἶ, 1ὰ [ΟΥ̓́Θ οἰ 55:61, 

δοηΐ, δὲ [Ὁ π4, ἀ65 αἰξόγα 05 ᾿α} Γ65. 

180, Μυρμιδόνεσσιν. 1,65. Μυνπηάοηδβ, 
5] 68. ἃ ΑΘΠ.16. ὀϊηϊθης 65. Αοπόρθηβ. 66 
Ιὰ ΤΠ ββα], ο᾽ὀξαϊθηξ [65 ΠΟΙ Πη65 ἦπι Ῥᾶγ5 

ἀοπὲ ῬΆΠ 16. ὄϊς 1ὰ οαρίίαϊθ. 115. ὀξαϊοπὲ 
ΟΥ̓ ΔΙ ΡῸ5. 46. 1116 Δ ἔρίμο, δὲ 115 ἀναϊιθπέ 

ὀπηϊσγό δὴ Τ᾽ ἢ ββα 8 ἀνθὸ Ρέϊέο, 

184, Κ᾽ ἄγω ὀφυίναι! ἃ ἄξω. --- Βρι- 
σηΐδα, Ἰὼ δΠ16 ἀς Βυϊϑὸβ. Ηοπηὸγο πα ἰπὶ 
ἀοπηθ, σοπηπ6 ἃ ΟΠ υϑόϊ5, 4116 50} ποιὰ 

ΡΟ ΠΏ Πι6. [.65. 50] ]Ἰϑἴο5. ΠΡ ]θηξ 
Ηϊρροάαμηῖο, ΑΟ]1}6 1 ἀν αῖῦ θυ ]56 ἃ Τυυπὸδ6 
οἷἱ ΤΙΥΥΠ6556, ἀργὸδ ἅν  ἔπό 50 ὄροιιχ 

οἱ 568 ἰγὸγϑϑ, Βχιβὲβ, 501) ρὲγϑ, όϊαϊξ ρῥγόϊνο 



[1] ΙΔΛΙΑΔΟΣ Α. 10 

" 

Ὡς φάτο" Πηλείωνι δ᾽ ἄχος γένετ᾽, ἐν δέ οἱ ἦτορ 

, ἢ ῇ Ἂ Υν 0. 

ὅσσον φέρτερός εἰμι σέθεν, στυγέῃ ὁὲ χαὶ ἄλλος 

᾿άσθαι χαὶ ὁμοιωθήμεναι ἄντην. 

ὶ 
Ἂ 

στήθεσσιν λασίοισι διάνδιχα μερμήριξεν, 
ΕΑ Θ᾽ ’7 “- 

ἢ ὃγε φάσγανον ὀξὺ ἐρυσσάμενος παρὰ μηροῦ 190 
ὶ 

τοὺς μὲν ἀναστήσειεν, ὁ δ᾽ Ἀτρείδην ἐναρίζοι, 

ἠὲ χόλον παύσειεν ἐρητύσειέ τε θυμόν. 
- ς “Ω᾽ὦ χ " ᾿ ᾿ ᾿ 
Ἑως ὁ ταῦθ᾽ ὥρμαινε χατὰ φρένα χαὶ χατὰ θυμιὸν 

ἕλχετο δ᾽ ἐκ χολεοῖο μέγα ξίφος, ἦλθε δ᾽ ᾿Αθήνη 

οὐρανόθεν πρὸ γὰρ ἧχε θεὰ λευκώλενος “Ἥρη; [95 

ἃ Τιγγπβα, 6 ἀ65. υἹ]]65. χα θμ}}]ὸ ἀό- 

Γαδ δ ΘΠ πιδπηθ ἴθ πη ρ5 4π6 ΤΠ) 6 465 (Ι- 

Ἰοθβ, ἀοπὶ 6116 ὀΐαϊξ νοϊδίπθ, Ἄουοζ ΧΙΧ, 

Θῦ-800, 

187. Φάσθαι, ἀε 56 ογτοῖνο, 46 56 ργέ- 
τοπάγο. 

188-189. Ἔν δέ οἱ ἦτορ στήθεσσιν, μγ- 
Ρουθαΐθ. Τοῖσποζ ἐν ἃ στήθεσσιν. 

189. Λααίοισι. Επδίαϊῃα : ὅποϊοι πολ-- 
λοὶ τῶν θερμοτέρων. Οπι γτοραγάαϊξ τπ6 μο1- 
γῖπθ γε θ ΘΟΠΊΠΠΒ 1Π 5ῖρπθ ἀ6 [Ὀγο6. --- 

Διάνδιχα μερμήριξεν. ὙΊνρΊ]6. ΡΥ ΡΠ 88 
οοἴξα δχργθβδίοη, πόϊάο, ΤΥ, 38 : « Αἱ- 
« 486 δηϊμηπη παηο ἢπο σρίογοη πὰπο ἀ1- 

« ν161Ὶ 1|πο0, [πὶ Ραγίθβαιθ σαρὶξ νᾶνῖα8, 

« ΡΕγΖὰ8 οἴηπῖὰ γογυβαΐ, » 

490-192. Ἢ ὅγε... ἠέ. (ει ὅγε ε5ὲ υβάοι- 
ἄἀδηξ, ὙνρΊο, ἔπόϊάε,, 457: «Ν απο ἀοχέγα 
« ἸΠροΠΩΪ ΠΔΠη5. ἰοΐι5, πᾶς {ἰΐ6 5ἰπιβίγα, » 

ΠΠ6 εϑὲ 16 τηδπηθ 4] ἃ ἔγαρρέ ἀδ ἰὰ πηαϊπ 
ἀγοῖίξα ; ο᾽εδὲ ἐουοιιγα Ἐπίθι!]θ, Οπαπξ ἃ [ὰ 
σοπδιίνιοίοπ, ἢ.... ἢέ, 1Ἰάές. ἀ’ ΑἸ θυ παῖϊνο 
ἀγὰπί ἐϊέ ἐχρυιπηόθ μὰν διάνδιχα, ὁ. 50115- 
δπΐθπα παίμιγθι]οπιθπὲ πότερον, τεέγιειι. 

1941, Τούς, [65 ἀϑϑιϑίαηϊβ. --- Ὃ γοάοπ- 
ἀληξ, οοπηπη6 ἰοὰΐ ἃ 1 Πθατο ὅγε. 

192. ἮΣ.... Υ εὐϑ ππαυαπό 46 1 Ὁθ6] 4Δη5 16 
ἸΠΑ Π5ογ ἐθ θηϊδο, 1 Π δτὸβο. οϑὲ ἰοπἀόθ 

581 66 4} ἔλιι556 1ὰ βιἐπαιῖοη : ὅτι ἐχλύεται 

τὰ τῆς ὀργῆς. Μαὶβ Ροιγάιοϊ πθ Ρὰ8 
νοῦ ΪοΙΡ. πα Α ἢ} 6 αἷΐ ἀ65. ᾿πιίου πη τθη 65 

α᾽ Βοπηῖηο τποὐόγό 9 

199, Ἕως ὁ. ΥΥ̓ΟΙ  δοπιρίθ 665 ἔγο 5 50}- 

18]})68 σομηπηθ ἀἢ Ρἱθαά χόρσα! ον, οχαςΐ ὁᾳυ1- 
γα]θπΐ ἀπ ἀδοΐν]6. ΒΟΙΠ πίε ᾿πϑαρα 46 ᾿᾽Ἀτα- 

ΡΒ ναι ἀλη5 Ηομηὸγο, Π) 1] 6ὰγ5, ἕως Π6 

Θομρμίθ ῬΥΘ5 416 ρᾶγίοιπς 416 ΡΟΣ τΠ6 56 }6 

5. Πα} ς, Ἀδϑίθ ἄοης ἀπ ἐγοο]όθ, οἷἱ οἱ τι 

τπ 5Βροπάόε δομηπιθ δὴ ας βοιινθηῦ Ηοπιὸνο 
Ῥὰγ ἸΙοθποθ, οὖ ΘΟ πΠῚ6 ΟἹ. 6 ἃ Ψα τπατὶ ἃϊὶ 

γ6 5 124, ἀλπη5 ἴδμεν ξυνήϊα, οὰ ξὺν ἀε- 

νταὶξ ὀΐγο Ὀγοῖ, Πα ποῦ ῬΤΟΡΟΒ6 ἀ6 βοιηάου 

ΘΟΙΏΠΙ6 511} γ᾿ ἀναὶϊξ εἷος ὅ. Ὀιπάουν οἱ 

α᾽ ααΐτοβ ὀουϊνοπί πιόπια εἶος. ΝΜα15 δα πιοῖ 

π᾽οβδὲ ΄αΐῖιπο ΠυρουΠὸθθ. 65. Θ,ΆΠΠ ΠῚ Ἀ]Γ]Θ15 

το ονμ65. ΠΠ αἾὟΎ ἃ ἀδ [ὉΥ Π165. Δ} ἘΠ 6 ΠΕ 1165 
416 ἕως εἴ εἵως. ΟΠ 5ρΡοβα 4816 ξυνήϊα 56 

ἀϊϑαϊῦ ξυγνήϊα. Οα ρμϑαΐ ἀοπὸ 5ῸΡΡΟΒΘΙ {16 
ὁ ταῦθ᾽ 56 ῬΙΟποπροαΐ ὅτ ταῦθ᾽, δ «πὶ 
Π᾽οδὲ ρὲ8. Ρίιιδ ἐϊνδπρθ 416 ὅτι οπᾶπσό 
δ ὅττι. --- Κατὰ φρένα χαὶ χατὰ θυμόν. 
ΤΠ πὸ ίαπε ρὰ5 ἰγῸρ ταίβποι 51" [65 ἀἸβεπο- 
ἸΟμ5. (δ5 ἄθυχ πιοῖβ δοηΐ ϑΒΥΠΟΠΥ͂Π) 69 
Ροὺν Ἠοιπὸγθ. Βοῖπθ : « ΙάΔοῖαν 1άθπὰ [15 
« ἀἴχῖθϑδθ ἐξηγητιχῶς. ΝΟ Θπῖπὶ ἀπ} 1πιπὶ 

« οϑὲ 4ατη Ἠομηθγιβ πη πίθηι, σορ] ΓΑ 0 Π6Π|; 

α ΘΟΠ5111ἃ, ΓΑΙΙΟΠΘΠΙ, ἴῃ Ρϑοΐουθ φο]]οοἃ - 

« υἱῦ, » Ῥοαυγίαπί τἱθη η᾽θιηρόοῃο ἀὸ νοὶν 

ἀδπη5 φρήν εἰ θυμός [᾿ἐφυϊναϊοπιὶ ἀ᾽Θοργῖς οἱ 

46 δα"; ἀἴππ οὐϊέ ἰὰ ρμϑῃβόθ, 46 1 δηΐτο 

Ι6 βϑῃϊπηθηξ. 
194. Ἦλθε δ᾽ ᾿Αθήνη. Μίποινα θοῦ μὰν 

ΘΧΟΘΙΙοπο 6 1ὰ ργοϊοοΐγιοα 465 Πόγοβ δΔοἢέθμβ. 
Τ,6 πιοὲ δέ (δ᾽), 4α1 116 16 πηθίῖθγα δ ΡΠ γα 56 ἃ 
66. 401 ῥγόοδάθ, οϑὲ οοηϑιἀόγό σομηηθ Γ6- 
ἀοπάδπε. «ϑολοίϊος : περισσὸς ὁ δέ σύν- 
δεσμος. ΠΠ ναῖῖ τηϊθαχ Ὑ σον ᾿ἐαιηνα]εηΐῖ 

ἄδ ποίτγα αἰον 5. ΟἸιθ ᾽ 4165 ἀπο π58 το μη ἀαϊθπῦ 

Ιὰ ῬΠγα56. σναπημαα τ  Θπηθηΐ τόρ αἰ] ὃγθ Θὴ 

ΘΧΡΙαΖαδπξ ἕως ΘΟΙΠΊΘ 5} Υ ἅγαϊξ τέως. 
196-196. Οὐρανόθεν .... (68 ἀοιιχ νο}5 

βοηΐ γόρόϊό5 ρὰγ Μίποννο, 209-310. Αν]δ- 
ΤΆΥ4α6. [65 ἰγοῦνα ἀόρ᾽αοόβ Ἰὰ οὐ 115. 50ηϊ 
αἀἴτ5 μὰν ]6 ροδιο, δὲ ἃ [δι θΪασθ. ἰὰ οὐ 15 

βοηΐ ἀλη8 ἴὰ θοιομθ ἀθὸ Μίποινθ. Ζέμο- 

ἀοἵο ἀγαὶξ οχρυϊπηό τῇ ανῖ5. ἴοιιε ΘΟὨ ΡΑΪν 6. 
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ἊΝ Ἃ 

ἄμφω: ὁμῶς θυμῷ φιλέου 
Ἄ 

ἅ τε χηδομένη τε. 

Στὴ δ᾽ ὄπιθεν, Εχυϑης δὲ μενόρι ἕλε Πηλείωνα, 

οἴῳ φαινομένη" τῶν δ᾽ ἄλλων οὔτις ὁρᾶτο. 
ἊΝ 

Θάμέξησεν δ᾽ Ἀχιλεὺς, μετὰ ὃ ̓ἐτράπετ', αὐτίχα ὁ᾽ ἔγνω 

Παλλάδ’ ᾿Αθηναίην " δεινὼ δέ οἱ ὄσσε φάανθεν. 
5 Ν 

Καί μιν φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα" 

Τίπτ᾽ αὖτ᾽, αἰγιόχοιο Διὸς 

Ἦ ἵνα ὕόδριν ἴδῃ Ἀγαμέμνονος Ἀτρείδαο; 
Ἀλλ᾽ ἔχ τοι ἐρέω, τὸ δὲ χαὶ τελέεσθαι ὀΐω" 

ἣξ ὑπεροπαρησι τάχ᾽ ἄν ποτε θυμὸν ὀλέσση. 
Τὸν δ᾽ αὖτε προσεῖπε θεὰ γλαυχῶπις Αθήνη᾽ 

᾿ Ἤλθον ἐγὼ παύσουσα τὸ σὸν μένος, αἴ χε πίθηαι, 
Χ οὐρανόθεν" πρὸ δέ μ᾽ ἧχε θεὰ λευκώλενος Ἥρη, 

ὶ 

ἄμφω ὑῶξ θυμῷ φιλέουσά τε χηδομένη τε. 

Ἀλλ᾽ ἄγε, λῆγ᾽ ἔριδος, μιηδὲ ξίφος 

11] εϑγ Ῥθυπηῖ5 ἀ6 γοβίθιυ θυ. οἵ ἀὸ πὸ 

γ6η ᾿]ᾶπιθυ. Οἡ μοιὲ ἀγα ρουγίαπὶ 416 
ἦλθε δ᾽ ᾿Αθήνη 56} 5θχγαῦ 16 560. 

4197. Ξανθῆς δὲ χόμης ἕλε. Επιοία!μο 

τροσν αἱ 585 ἀπ 16 σοϑῖθ πο πυ Θηληΐ, Ομ} 

1 πὸ νοῖὲ Ἰὰ απ 6 ΘΧΡΥΘΒΒΙΟΝ ΒΥ Ὸ] 486: 

χαὶ τοῦτο διὰ τὸ ἐν τῇ χεφαλῇ ἱδούσθαι 
τὸ ὑγεμονιχόν. Οπαηΐ ἃ ἰὰ οου]οιι ἀθ5 ομ6- 
νϑχ ΟΠ ΑΘ.116, οἡ 510 4π6 16 θ] πα, οΠ6Ζ 

[65 ατγϑοϑ, ἃ Του] Γ5 Ρᾶ556 ρουχ απὸ θϑαιῖό. 
200. Οἱ, ἃ ε}16, ἃ Μίπονινο. ---ὀ Φάαν- 

θεν, Ροὺὰν ἔφανθεν, ἐφάνθησαν, δ. ΡΓΟ58 
ἐφάνησαν. Ταιτόγα]οιηθηΐ 1ὰ ρἢ γα56 δϑγαῖῖ, 

6 [γὰ πμοα 15 : « [,65 ἀθιιχ γϑιχ [ὰ] ἐς ποο]γθηὶ 

ΓΕΥ10165.» 

201. Ἔπεα πτερόεντα. [,ἃ ρμάγο]6, μοι. 
ΑΥΤΊνΘΡ ἃ [ὌΥΘΙΠ]16, ἔγάνυϑο 1 ̓α1ν, 1)6 ἰὰ 11- 

πιὰσθ ἀἰιη Οἰδέαιι. { ἾΘΧ ΡΥ ΘΒ. ρώ, οὐθ5 αἷ- 

δες νονϊοηΐ ἐγὸσσδοινθηῦ ἀὰπ5 Ηοπιὸνο. 

2032. Αὐτ᾽ ροόὺν αὖτε, γ᾽) 51,5.) ΘΟ, (8 

ἢ ὀζαιῦ 05. ἴὰ ρυθιηιὸνο [οἱ 46 Μίποννο 
νομάς Ρά}]ον ἃ Α0]116, - Αἰγιόχοιο, 48] 

« Ἰ᾿όρι46. ὕδει ἐριτπὸϊτθ ὀχαίναις. ἃ ἴθι 

εἰο5 ἐθμηρδίος. ΑΥἸϑίαυιιθ, ἅτ νοὺ5 ΧΥ͂Π, 

594 : ἣ διπλῆ, ὅτι ἴδιον ὑποτίθεται τῆς 

αἰγίδος τὸ ἀνέμων ποιεῖν συστροφάς" 
ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ δὲ καὶ χαταιγίδες αἱ 
πνοαὶ αἱ χάτω ἀΐσσουσαι. Οιικαηὰ 1Δι- 

Ρἰτον βθοοια Ἰ᾽ριἀθ, 6118 υομβὰ ἀπ ὕὈγαὶ 

200 

τέχος, εἰλήλουθας : 

206 

ἕλχεο χειρί" 210 

τουν 0] 6, δὲ 6116 76ἔεθ ρασίοι!. 16 ρου ]6 οἱ 

᾿δρουναπίθ. Νίπογν ἃ ἀπ ὄριαο, 11, 447. 

1115 σϑῖτα ὁρ146 π᾿ δοῦ 4ὰ Ἢ 5:06 ΒΟ ο] Του 
Αα τοβῖθ, 1 ἐριὸξε αἰγίοχος εἐδῖ 5ρόοϊαϊο ἃ 
Φαριτον, οἵ πὸ [1 Δ] Πιϑῖοπ φα ὰ Ἰ᾿όστάα ἀθ 

Ταριῖον, ἃ 66}16 411 δουϊδνε 165 ἰθιηρέδίαβ. 

04, Ἔχ τοι ἐρέω, ο᾽ ἐεοῖ-ἀ-αἴνα ἐξερῶ 
σοι. 

205, Ὑπεροπλίῃσι ἃ |᾿ἀπιέρόπυ]ϊὸπηα 
υυὸδνθ. Οἱ βᾷρροβε 4α᾿θ!]α σοπιρία!δ ΡΟ 

Ιοησιιθ ἃ οατι586 46 50η δοοθηΐ. ---- Τάχ(α), 
Ὀιοπιόϊς. (δ τηοΐ, ἀλη5 ἨΗοιηὸγθ, οϑὲ ἴοι- 

Ἰοὰνθ Ἀάνθυθε ἀ6 ἰθιηρβ5. --:Ἑ Ὀλέσσῃ. Ὑ1- 
Ιοϊδοι ὁλέσσαι, ἃ Π᾿ΟρίαΠ, ἤθνπθ : « Ρεὺ- 

« ΡΘίμθππ) Θδἷ Ἠόοπηογο {πΐανιι πὶ ΡοΡ ΔΟΙΙ βία 

« ϑθοιπά αι ΘΟΠ] ποῦν! γοάάθρο, ἈρΡΡοϑιΐο 

« Η]ἱουυσηααθ ἄν νὲ] χξ.» ον. μ]ι5 παι, 

γΟΓ5 437, 

306. Γλαυχῶπις, ἀς γλαῦξ, οἰοοποίία, δὲ 

ὦψ, αἹ}. ΠῚ 5 ρὶι ἀς Τ᾽ ὀοἸ αὐ 465 γϑιχ, δὲ πὸ 
46 ᾿Ιϑθὰν οουϊθιν, Μδμμθ δὰ δαπιοίζηπί 

γλαυχός ὀομηπηθ ὑβο]η6, ἢ. π6 ἀδνγαῖ 1)85 

αἶνο, ζιοῦνο «πιὰ γόμα δίοις. (δ. ϑθγαὶϊῖ 

Μίπουνο ἃιχ ΥὙΘΧ Ρ6}5. 

208. Πρὸ δέ μ᾽ ἧχε, ο᾽ εβι-ὰ -αἰνὸ προὴχξ 
ὃέ με. 

510. ΓΕριδος. 16 νον})8 λήγω εδὶ 5υπὸ- 
Ἡγτη6 46 παύομαι, 41 56 σομδένις ἀνθὸ Ϊθ 

σϑμιπ, 
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" " » " ᾿Ὶ " »Ἃ [ἡ " 7 

ἀλλ᾽ ἤτοι ἔπεσιν μὲν ὀνείδισον ὡς ἔσεταί περ. 
ἝδανἣνΝ ᾿ " ΝᾺ 5 
Ωδὲε γὰρ ἐξερέω, τὸ δὲ χαὶ τετελεσμένον ἔσται" 

χαί ποτέ τοι τρὶς τόσσα παρέσσεται ἀγλαὰ δῶρα 

ὕῤριος εἵνεκα τῆσδε" σὺ δ᾽ ἴσχεο, πείθεο δ᾽ ἡμῖν. 
Τὴν δ᾽ ἀπαμειθόμενος προσέφη πόδας ὠχὺς Ἀχιλλεύς" 215 

Χρὴ μὲν σφωΐτερόν γε, θεὰ, ἔπος εἰρύσσασθαι, 

χαὶ μάλα πεο θυμῷ χεγολωμένον᾽ ὡς γὰρ ἄμεινον μ. περ υμῳ χέεχολῶμε ς γὰρ ἀμ ᾿ 
Ὅς χε θεοῖς ἐπιπείθηται, μάλα τ᾽ ἔχλυον αὐτοῦ. ται, μ. 

Ἢ, καὶ ἐπ᾽ ἀργυρέῃ κώπῃ σχέθε χεῖρα βαρεῖαν, 

ἂψ δ᾽ ἐς χουλεὸν ὧσε μέγα ξίφος, οὐδ᾽ ἀπίθησεν 490 

μύθῳ ᾿Αθηναίης" ἡ δ᾽ Οὔλυμπόνδε βεδήχει 
δώματ᾽ ἐς αἰγιόχοιο Διὸς μετὰ δαίμονας ἄλλους. 

Πηλείδης δ᾽ ἐξαῦτις ἀταρτηροῖς ἐπέεσσιν 
Ἀτρείδην προσέειπε, χαὶ οὔπω λῆγε χόλοιο᾽ 

Οἰνοθαρὲς, κυνὸς ὄμματ᾽ ἔχων, χραδίην δ᾽ ἐλάφοιο, 858 

216. Σφωΐτερον ... ἔπος, γοῖγο ἀἶγ6 ἃ γοιιβ 

ἄδιιχ. Μίπορυα ἃ ρϑυ]6ό ροῦν Τὰ ποῖ εἴ ροιι" 

6116. Ζέποάοϊε δπίθπά δα] σφωΐτερον ἀἀπ5 18 
5615 46 σόν, ἔχοι, τομὴ) ό Ρᾶν 1᾿αϑᾶρϑ 468 

Ροδέεβ 46 50π ἰβδῖῃρβ. Αὐϊβίασαιθ : σφωΐ- 
τερον γάρ ἐστι ὃδυϊχόν. 

218. Τ᾽ ρΡοιιν τε, δέΐαηι, νἱοὶδοίηι, υιδϑὶ, 
6 χϑίοιν --- Ἔχλυον, 115 Θχαποθπΐ ἀ᾽γν- 

ἀϊπαῖνθ, οἱ βἰπιρ] οπχθπὶ ἐΐς ὀχ ατιοοηξ, 

9419, ἮΝ. 1 ἀτε. Οπ ἔγοανα οδιΐθ ἔὈγΠῚ6 
ἄἀλη58 ΡῬ]αΐομ. Μα15 Ρ]αΐοη Ἰπίθγοα!θ ἢ 4 Π5 
Ιβ ἀϊβεοινβ, ἕδη 15 φυ Ηοϊηὸγα 16 τηθὲ ἴοιι- 

Ἰοῦγβ ἀργὲβ 16 ἀϊβοοι5 δοιανόέ, Ρουν Ηο- 

τηδνθ 1ἰ ἐχυίναυξ ἃ εἶπε, ρου Ρ]αΐοῃ ἃ 
ἔφη. ΟἾ 681 ἰὰ αἰ ένγεποθ 46 αΐχτέ ἃ ἐπφιίέ, 
ἀς 1 αἀϊέ ἃ αἰέ-ἰΐ, 

219-220. ἊΨ δ᾽ ἐς.... Ζόποάοϊξε γόσυϊδαϊ! 

065 ἀθιιχ νϑῦβ ἃ πῇ 586ι] : Ὡς εἰπὼν πάλιν 

ὧσε μέγα ξίφος, οὐδ᾽ ἀπίθησεν. 
220. Οὐδ᾽ ἀπίθησεν, δὲ 1] 5᾽ πη ργΓβϑϑἃ 

ἀ᾽οθέϊν, Τι6 ἴον πόραϊ[, θα ρῦθα ΘΟΙΏΠῚ6 

6 ἰαῖπη, ἀ1Ὁ θ]5 {πὸ 1 ὀχρυθϑϑίοη αἀϊγθοῖθ. 
Τ)λπις5 165 Ἰδιτοϊορίοβ, 51 ἐγόψαθπίθϑ ΟΠ 62 [65 

Ῥοδίεβ σύϑοβ, 66 ἴον δϑὲ γα ϊηλιγοιηθηΐ [6 

ἀοσγηῖον, 11 δπομένγιε. 1,6 ἤλιπθιχ νϑὺ5 ἰὰηΐ 

γΘΡΡΟΘἢΠ 6 ἃ ΟΟγπθ 1} ]6 ΡᾺΣ [65 ργἈπαμη ΔΙ] ΘΠ5 
[γάποαϊβ, Ραρίθγονυιε απὸ ἰΐδι εἰ οἰΐε δὲ πὸ 56 

ἑαϊγοπδ ρας, δυγαὶξ ὀϊέ ἀρρ]αιι αι εόλίνο 
Ο᾽ Ατῃδηρ5. 

221. Βεδήχει ἀοϊξ, 66. 561}}}16, ὀΐχι8 ρυὶβ 

1ἰεόνα]θπιθηΐ. ΜΊποῦνο ἀναϊξ ἃ μοῖπθ ἐϊέ 
οἰσέϊα, 46 ἀέ]ὰ 6116 ὀέαΐέ γδηιονυόθ νϑὺβ ἰδ 5 
ἀἰθαχ, οὐ Ρ]αϊόξς νϑὺ5 ἰδ ἀθιλθιγθ, σἂν 165 

ἀἴδαχ βοηΐ ρόαι [6 πιοιηθπῦ 6α ΕἸΠϊορίο. 
ἌοΥεΖ μ]ὰ5 μ85, νϑὺβ 428-424, 

222. Μετὰ δαίμονας ἄλλους. Αὐ]Ἱδίαγαιιο 
ἀτὸ 46 μετὰ δαίμονας ἄλλους ε5ὲ ἴλιαχ 6. 
501, ΤηΔ]5 4 ῸΠ Ρδιΐ Υ ΨΟΙΤ ἈΠῸ ΘΧΡΙΘΒΒΙΟΠ 

Ροέτιθ ἐφαϊναϊαπξ ἃ εἷς τὸν τῶν δαι- 

μόνων τόπον. 1] αἴ556 αἰ μέϊόβθθ ἀπ νεὺβ ἃ 
νοϊοηίϊέ : δύναται μὲν ἀθετεῖσθαι,... -δύ- 
ναται δὲ χαὶ Ὃμηριχῷ τρόπῳ ἀχού - 
εσθαι. 

438-284, Οἰνοδαρὲς.... Ζέποάοίς. τ᾽6- 

ἐρΆ ΠΟ Π Δ1 665 αἰχ γουβ8. ϑολοίϊδες ; “ηνόδο-- 

τος τοῦτον τὸν τόπον ἠθέτηχεν, ἕως τοῦ" 
Ναὶ μὰ τόδε σχῆπτρον, [{ ταράγάαϊξ 665 
65 ΘΟΙΉΠη6 ᾿πΠοΟηγθπαπΐβ δὲ ᾿πά]σπο5 4Ἦο- 

τηῦγο, (ἐδ Ἰ’διμέϊὲϑβθ διὰ τὸ ἀπρεπές. 

ἈΪοη ἀδ6 ΡΪι5 ἴαιιχ 46 ο6 Ἰπρεοπιθηΐ. 
225. Οἰνοδαρές, ἰνγορπθ. ΥΥ ΙΓ δὲ ἀ᾽αα- 

{065 1᾿δπϊοπάθπε ἂὰ ἤρσυνό, λοηι)ῖ6 σατιδ γαὶ- 

σὺπ. Α 40]Ὸϊ Ρὸπ 605 ἀδ]οαΐοϑθθϑθῦ [1,65 

μόγοβ. ἀ Ἡοπιὸγε ἐϊαϊοπί σγαπάὰβ θᾳνθιι 8, 

Ο᾽ἔταῖῦ απ μΠοπηθαν 46 Ὀῖθπ ρογίου [6 νη. 
ΑΟΙ1Π16 [6 ροχίαϊξ 588π5 ἀουΐα τηϊθαχ χα Αρὸ- 
ἸὩΘΠΙΠΟΉ. --α- Κυνὸς ὄμιλατ᾽ ἔχων , οοπηπιθ 
Ρ᾽ὰ8 μαιΐ, νϑὺβ 169, χυνῶπα. 1,6 οἰνθη 

ὀταῖϊξ ρον [65 ατϑοβ [6 ἴγρα ἀθ "Πρ άοποθ. 
Ὀιορὸπθ, «αὶ ἀναϊξ ἀόροι!ό τουΐο νευρο- 

Π- 
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--« 

! 
οὔτε ποτ᾽ ἐς πόλεμον ἅμα λαῷ θωρηχθῆναι, 

Ἁ οὔτε λόχονδ᾽ ἰέναι σὺν ἀριστήεσσιν Ἀχαιῶν 
Ἷ “" Ἁ δέ Ὰ νυ 

τέτληχας θυμῷ - τὸ ὁέ τοι χὴρ εἴδεται εἶναι. 
Ἴ μ " ἢ 5 Ἢ 

Η πολὺ λώϊόν ἐστι χατὰ στρατὸν εὐρὺν Αχαιῶν 

δῶρ᾽ ἀποαιρεῖσθαι, ὅστις σέθεν ἀντίον εἴπη. 290 
5 Ἁ Ν -“ 

Δημοῤόρος βασιλεὺς, ἐπεὶ οὐτιδανοῖσιν ἀνάσσεις" 

ἢ γὰρ ἂν, Ἀτρείδη, νῦν ὕστατα λωθήσαιο. 
᾿ " Ὁ ἘΠ δι τ . ἽΝ . - Σ 
Αλλ᾽ ἔχ τοι ἐρέω χαὶ ἐπὶ μέγαν ὅρχον ὀυιοῦμαι 

Ἁ - " 

ναὶ μὰ τόδε σχῆπτρον, τὸ μὲν οὔποτε φύλλα καὶ ὄζους 

φύσει, ἐπειδὴ πρῶτα τομὴν ἐν ὄρεσσι λέλοιπεν, 280 

οὐδ᾽ ἀναθηλήσει" περὶ γάρ ῥά ἑ χαλχὸς ἔλεψεν 

φύλλα τε χαὶ φλοιόν νῦν αὖτέ μιν υἷες Ἀχαιῶν 
ἐν παλάμης φορέουσι δικασπόλοι, οἵτε θέμιστας 

πρὸς Διὸς εἰρύαται᾽ ὁ δέ τοι μέγας ἔσσεται ὅρχος᾽ 

ἢ ποτ᾽ Ἀχ ἰἱλλῆος ποθὴ ἵξεται υἷας ᾿Αχαιῶν 280 

σύμπαντας τότε δ᾽ οὔτι δυνήσεαι ἀχνύμενός περ 

γραισμεῖν, εὖτ᾽ ἂν πολλοὶ ὑφ᾽ Ἕκτορος ἀνδροφόνοιο 

ση6, ῬΥΪ Θομημη8 τπ ἐἰξν6 ἀΠΟΠηΘπν 6 ΠΟΠῚ 
πιόπιθ ἀθ ολίθηι, φαΐοπ [π ἀοηπαϊῖ, 

430. Ἀποαιρεῖσθαι, ὅστις, ο᾽ δ5:-ἃ -ἀἰν6 

ἀφαιρεῖσθα, τούτου ὅστις, ὀπίενον (ϑ80π 
16 π) ἃ οδἰιιὶ φιιὶ (πνα σοπῖνθα 1), 

231. Δημοθόρος.... Οπ. 5βοιι5-Θηοπά εἴ, 
τι 65. ΟἸ ΘΙ] 4ιι65-1η5 νοϊθηΐ ἰὰ ππ6 1πῖογρε]- 

Ἰατοη, 16 γϑοέμς νοσαπεἰὶ οαδτι5. 16 ποπαϊ πα 
Ῥοι 16 νοσαι. ΒΟΙΠΘ Βαρρυῖπιθ ἰὰ νἱγσα]θ, 

οἱ (αἱ ἀθ δημοθόρος βασιλεύς ἐπεί τπ6 
πυρουθαΐθ, ροὰν ἐπεὶ δημούόρος...: φεο- 
πἴαηη, μοριεἐτο)γν συγ ΨΟΡ 65. γα), ἑρπανῖδ 

ὠπρόγαϑ. Οο]ὰ οϑὲ λυῖθη ροὶῃό. ΠῚ ἃ ὄν!- 
ἀδιηιηθηΐ πη6 1466 οοτμηρ!ὸϊθ ἀὰπ5 165 ργῈ- 
τ 6γ5 τηοΐβ ἃ γοῦβ; οἱ 16 ἴοπ ἀοπῖ 1] [ααϊ 
5ΌΡΡΟΒου 4 ΑΟΏ1}16 165. Ῥροποόποαῖ ἐααϊ- 
ναῦς οὰ πὶ γουθῈ βοιβ-θηΐοηάα, οὰ ἃ 1᾽6χ- 

Οαπι ὦ, 4αὶ ἄδνγαῖς Ἱπάϊ πον 1Ἰπίον- 

Ῥε]]δϊίοη. 
282. Ἦ γὰρ ἄν, οἂν 51201, (ἂν 5815 οαἶὰ. 

ΤΙ γ ἃ 6ἴ1Π1ρ586 ἀδ ἴουΐ τη πλθιλ γ6 (6 ΡὮΡβ6 : 
σὲ τὰ πῷ οοπιηιαπά αὶ μα ἃ εἰδ5 ρθη εἶδ 

γίοη. 1) 65 Βοπηηθ5 46 αν, βαϊναηῦ ΑΘΠ1116, 
ἀπγαϊοηῦ Ὀΐθη νἱΐθ [αι 1αϑύϊοθ. ἀπ ΤΟΙ 16] 
{᾿ Αρπιθη 0}, 

284. Ναὶ μὰ τόδε σχἥπτρον. ὙΊΡΕ116, 
βηόϊάο, ΧΙ, 206, τιθὲ ἄμηβ ἴὰ βοιομθ ἀε 

Τιαἴϊτιι8. 16 πηόπι δουηθηΐ, δὲ ἐγ άτιξ ῬΓ65- 
41 ᾿πεόγα]θιηοπῦ Ἠοτχηὸγα : « ΤΠ βοθρένιιπι 
« Βος (ἀοχῖνα βοθρίγιιπι πᾶπι ογθ σθυ 81) 
« Ναυπααᾶπι ἰγροπάθ ἰδνὶ ἐαπά θὲ υἱγρα!ία π6ὸ 
« ἀπηῦγα5, Οπτπὴ 56Πι6}] ἴῃ 51:10]15 τη (6 

« 5[1006 γτϑοΐϊδιιπὶ Μαῖγο οαγοῖ, θῬοϑιισχις 
« ΘΟΠ]ᾶ5 οἱ γδοθμα ἔρυτο; ΟἸπὶ ἈΓ005, 

« πη ἈΡΕΠΟΙ5. ΠΊΔΠ115 ΦΥ6 ἀθοοῦο [πο] ιι51}, 

« Ῥδιρυβαιιθ ἀθάϊς σαβίανθ ΤΕ] 15,» ὄ--- 

Τ6 Βόγαυς πηϑέζαιδ ἢ βοθρίγθ 6. ΤηΔ]Π ἅτ 
ΤῸΙ 41 Ῥγοπα ἰὰ ῬΆΤΟΪΘ. ΑρἈΠΙΘΙΏΠΟΠ ἃ 

ἘΠ 5οθρίγα 4π| ἴὰ1 ἈΡΡΑΥΠΘπδ 6π ΘΙΌΡΓΕ : 
Πγ8 15 ΟΘ΄] ἀοπὶ μὰν] ΑΟ}1116 οϑὲ 16 βοθρῖνρο 
ΘΟΠΆΠΊΠΠ (165 556 Π)}}] 665. ογ. ΧΧΠΙΠΙ, ὅ68. 

286, Ἕ ροῦν αὐτό, 1], οὐ ε5 -ἃ - αἸγ6 

16 βεθρίγο, 
287. Νιν, δι πϑιυΐγα οομπημηθ ἕ : ἰεπϊ, 

16 ὁεθρίυ8δ. Οὑαπμά 16 "οῖ5. ἃ ἐϊέ [ᾳοοππηό, 
ο᾽οϑὲ ᾿Ἰπϑίσπο ἀ6 1ὰ {ιβῖ!6 86. ἀΔη5. 165 τηὰ 15 
46 οθχ 41 16 ἐἰθηπθηΐ, 66 π᾽δδὲ Ρ]5 1:6 
Ῥχγάποθθ ἀν να : νῦν αὖτε ὀφαυϊναιξ ἄοπς 
1οὶ ἃ τότε δέ, οἱ ἃἴουϑβ. 

289. Μέγας. ... ὅρχος, πὰ ἀυραδίθ Οὔ]οΐ 

46 βουπηθηΐ, ἀπ ΟΠ056 σαὶ ἀ0ηΠ6 σΥΆΠ468 50- 

Ἰθμπὶτό ἃ βϑυπθηΐ σαλπα Οἢ. πὰ} 6 ΡΣ 6116, 
242, “ἔχτορος ἀνδροφόνοιο. ΤὐέἐριΠὲίο 

α᾽ Λονιϊοίεἰο, 51 δοινοαΐ Ἰοϊπΐθ ἅτϊ ὨΟΙῚ 



[1 ΑΤΑ ΔΌΣ ἀ. 9 

θνήσχοντες πίπτωσι᾽" σὺ δ᾽ ἔνδοθι θυμὸν ἀμύξεις 

χωόμενος, ὅτ᾽ ἄριστον ᾿Αχαιῶν οὐδὲν ἔτισας. 
Ὡς φάτο Πηλείδης, ποτὶ δὲ σχῆπτρον βάλε γαίῃ 945 

χρυσείοις ἥλοισι πεπαρμένον, ἕζετο δ᾽ αὐτός" 

Ἀτρείδης δ᾽ ἑτέρωθεν ἐμήνιξ. Τοῖσι δὲ Νέστωρ 
ἡδυεπὴς ἀνόρουσε, λιγὺς Πυλίων ἀγορητὴς, 

ῦ χαὶ ἀπὸ γλώσσης μέλιτος γλυχίων ῥέεν αὐδή᾽ τοῦ χαὶ ἀπὸ γλώσσης μέλιτος γλυχίων ῥέεν αὐδή 
τῷ δ᾽ ἤδη δύο μὲν γενεαὶ μερόπων ἀνθρύπων . 250 
» " Ἵ ῳ ς ἵν , 9. δ. 5. ἐφθίαθ᾽, οἵ οἱ πρόσθεν ἅμα τράφεν ἠδ᾽ ἐγένοντο 
ἐν Πύλῳ ἠγαθέη, μετὰ δὲ τριτάτοισιν ἄνασσεν" 

ὅ σφιν ἐὐφρονέων ἀγορήσατο χαὶ μετέειπεν᾽ 

Ὦ πόποι, ἦ μέγα πένθος Ἀχαιΐδα γαῖαν ἱχάνει. 

ἀ Ἠδοΐον, π᾿ θιηροσῖθ χὰ [Ἰάέθ 6 νδ]]- 
ἰαποθ σράἀουϊαθθ. Ηδθοΐου δὲ τἀπὶ σαγδοϊὸγθ 

ΠΟΒ]6 εἰ σέπέγειιχ. 1,6 ἢ]5 ἀθ ῬυΪα πὰ ἃ τηδηη8 

[65 ΡΆ55:0ῃ5 Π1Ο]Π5 νἹἱοϊθηΐεβ 4π6 ἰθ ἢ]ς 46 

Ῥόϊέθ. Ηογδοα Ἰαἰϊπῖδα 1 δβχργοϑδϑίου 4ο- 

τπηὸγθ, ἔροάος, ΧΥ͂ΙΙ, 12 : « Ἠοπιϊοϊάαμη 
« Ἠδεΐογρμ, » 

244, Ὅτ᾽ μουν ὅτε, φεαπείοχιιϊάοηι., 
Ρυΐδαᾳαθ. 

246, Ποτὶ δὲ σχῆπτρον βάλε, ο᾽εε:-ἀ- 
ἀγα προσέδαλε δὲ σχῆπτρον. 

347. Νέστωρ. Νεαδῖον, τοὶ 46 Ῥυ]οϑ, ἐξαϊξ 
[6 ρ᾽υβ νἱθχ 465 ομοίβ οοπίξαόγέβ, ΠΠ ρὰ}]6 

βοινθηΐ 46 88 ῬΥΌΡΓΘ ῬΘΥβΟηΠ6, οἷ ο᾽ εϑδὲ 

οοαὶ 465 Ὠέγοβ 800 ἰθαοὶ Ηομλὸγο ἃ ἀοηπέ 

Ιθ ρίυυβ ἀε ἀέξα:!5 ὈΙΟρυ ΡΠ 4865. 

249. Μέλιτος γλυχίων. (δια ἱπιαρα 6ϑΐ 

ἄθυθπθ θᾶπαΐθα οἶδ [65 ᾿ποάδυπθβ, τηΔ15 
ὨἶἾ ἘΠ δϑὲ ρᾷϑ5 ΠΊΟΙΠ5 ον ΔΟΙ Γι! 416. 

2560. Μερόπων, 41 οπὲ 6π ραγΐίαρε [ἃ 
γοὶχ αγου]όρ. Ἠοιηὸνα αἰπηθ ἃ ςαγδοί ἐσ Ί56} 

168 Ποιηπη65 Ρᾶγ οθίξε ἐρι πὲ. [ἃ ΡᾶγΟ]6 

εϑὲ δῃ οἰΐεί οβα. αἱ ἀϊβθηριθ βρέοϊα]θπηθηὶ 
Ι᾿Ποπιτὴθ 465 ἃῃϊ πλᾶιιχ τέμπη 165 ρἷι18 ρδγ- 

[αἰΐ5. 

261. ᾿Ἐφθίαθ᾽ ροιι ἔφθιντο. Τι6 εάαπσο- 
τηθηΐ 46 ν δὴ ἃ δϑἴ τὰ δ οιιοϊβδθπηθηΐ ἰγὸ5- 

[γόχαθπε ἀδπ5 Ηομπιὸγθ. ΟΠ ἃ νὰ ρ]ι.5 Βααΐ, 
γοῖ5 299, εἰρύαται, οἱ ὁπ. νὰ γνοἱΓ, ΥΕ15 
260, χεχαροίατο. --- Οἵ οἱ. Ζέποάοϊα ἐου!- 
γα αἵ οἷ, γαρρονίαπξ 16 φομ]οποῦ ἃ γε- 

νεαί, Μαὶ5. ε6. πόζα ααππθ σογυθοῦο ἢ 
ἈΡΟΙΡαῖγο, Τι6 ἀπ! οἱ ἀόροπά ἀς ἅμα. --- 
Τράφεν, Ροὰν ἔτραφεν, ἐτράφησαν. 1 οτάτο 
ἰορίψας ἀθιηαπάσδναϊς αα ἐγένοντο [ἀξ ἀναηῖ 

τράφεν. ΤΠ Υ ἃ ἄοπο Πγϑιίόγοϊοριθ. 1,65 
Ῥοξίεβ συθοβ τηρϑίξοπε βϑουνθηΐ, ΘΟΠΊΠΊ6. ΟΝ 

ἀἴτ, ἰα ὁμαρνμθ ἀοναπέ 165 δαι. Τι65 ρχο- 

ΤΩΪΘΓ8 Ὑ6γ5 46 1ὰ ἤέκόε ἀ᾽ Ευτὶρίάα6 ρυέβεη-- 
ἴδηΐ πὶ ΘΧΘΙΙΡΙΘ Τθιμα 8} ]6 46 οοἰία 11- 
ΘΘη66. 

2ὅ23. Ἔν Πύλῳ. ϑυΐναπε 165 τη8, οἶδδὶ 
Ῥυΐοβ ὃπ Μοββόῃηϊθ ; ϑδυϊναηΐξ 168 δυΐγ68, 
οἾοδὲ Ῥυ]οβ ἐη ΤὙΎΙΡΠΎΠ; δαϊναπῦ α᾽ πῖτο5 
ΘΠΟΟγ6, Ῥυ]οβ, θοὸς Ἡοιηὸνβ, ἀέβιρμα ἴοαΐ 

16 σογϑιπηρ ἄ6 Νεϑβίου, δὲ ο6 γουδιη6 οοτη- 

ῬΥΘηδΙ 65 ἄθιιχ ψ1]]65 ἀπ πιόηθ ποηι. 1] 
Ὑ ἅγαϊξ ἀπ ἐγοϊϑιὸμηβ ψ1}}]|86 ἀθ Ῥυ]ο8. ἀδπ5 
Ια Ῥέόϊοροππὸβθ; πιαΐϊβ 6116 π᾽δρρανίομαϊί 

Ροϊπὶ ἃ Νεβίου, --- Τριτάτοισιν. δὶ Ἰοη 
οομρέθ. ομᾶσιθ ἂρο αἀἾΠομηπηθ ροῦν νἱηρὶ 
οἵ 4πείαιιθθ ἃημόθθ, Νεβῖου ἐΐαϊῦ βορίπαρόέ- 
Πα, 

Ωὔά. Ὦ πόποι. ΑτἱδέασαιιΒα πθ νοὶέ 
ἀλπη8 πόποι “απο γαυαηΐα 46 1 Ἔχοϊαπηὰ- 
ποπ παπαῖ. 1] νοπάγαϊξ πλόπιθ «αοη ἐουῖν!ξ, 

ΑΥ̓ΘΟ ΟἸΓΟΟΠἤΘΧΘ 501] ἢ π]6, ποποὶ. [.65 Δ - 

οἰθπ8. Θχρ!!ᾳπδῖθπὲ σόπόγαϊθιηθης. πόποι 
ΘΟΙΏΠΊΘ. ὉΠ 5518 ΕΠ, ΘΥΠΟΠΥ 6 46 θεοί. 
Οδΐαϊδ, δυλνὰπι Θχ, ἢ ἈΓΡΟΠΑΙ5ΠΊ6, τΠ 
ἴογπηθ ἀπ ἀϊαϊθοία 4685 Ὥγγοροβ. ΝΜ ῖ5 Αὐ]5- 
ΤΥ 4π6 ατ1ὸ «α᾽ ΠοΙμηὸγα πἾὰ Ρὰβ ρὲ δῃηΐθπαγα 

ὦ πόποι ἀλπ5 6 56Πη5 ἀθ ὁ αἰδιια" θυ ϊθ4αἾ} 
τηοῦ οοεΐθ δχοϊαπηαίοη ἀη8 ἰὰ θοιοιθ 46 

Ταρηίον τπόπηθ. Ἑμέορποβίο : ᾿Ἀρίσταρχος 
δέ φησιν ἀπίθανον εἶναι τὸ τὸν Δία ὦ 
πόποι λέγειν. Τιο]γ5. : « Βουρϑιδ ἴου- 
« ἴα585886. (Τῃδθορποβϑίιιϑ), ὦ πόποι οἷον ὦ 
« θεοὶ λέγειν, “ιλπαπαπι ο᾽ ΠῸΠ σου ρύαπι 
« 1ῃ{6}ΠΠστταν, » 



20 ΙΛΙΆΔΟΣ Α. 

ΕἸ " “΄-ν-- 7 5 »Ὁ 

Η χεν γηθήσαι Πρίαμος Πριάμοιό τε παῖόες. 955 

ἄλλοι τε Τρῶες μέγα χεν χεχαροίατο θυμῷ, 

εἰ σφῶϊν τάδε πάντα πυθοίατο μαρναμένοιϊν, 
.“ 
! 

Χ , « “ Δ᾽ 9 

οἱ περὶ μὲν βουλὴν Δαναῶν, περὶ δ᾽ ἐστὲ μάχεσθαι. 
ν μ᾽ 

Ἀλλὰ πίθεσθ᾽ - ἄμφω δὲ νγνεωτέρω ἐστὸν ἐμεῖο. 

Ἤδη γάρ ποτ᾽ ἐγὼ χαὶ ἀρείοσιν ἠέπερ ἡμῖν 260 

ἀνδράσιν ὡμίλησα, καὶ οὔποτέ μ᾽ οἵγ᾽ ἀθέριζον. 
» ᾿ - 2 λ 5 

Οὐ γάρ πω τοίους ἴδον ἀνέρας, οὐδὲ ἴδωμαι, 

οἷον Πειρίθοόν τε Δρύαντά τε, ποιμένα λαῶν, 

Καινέα τ᾽ ᾿Εξάδιόν τε χαὶ ἀντίθεον Πολύφημον, 
[Θησέα τ᾽ Αἰγείδην, ἐπιείκελον ἀθανάτοισιν]. 265 

΄ - ς Δ» Ά 

Κάρτιστοι δὴ χεῖνοι ἐπιχθονίων τράφεν ἀνδρῶν 

χάρτιστοι μὲν ἔσαν, χαὶ χαρτίστοις ἐμάχοντο, 

Φηρσὶν ὀρεσχῴοισι, χαὶ ἐχπάγλως ἀπόλεσσαν. 

568. Οἱ περὶ.... Οοπδίγαϊ562 : οἱ περί- 
ἐστε Δαναῶν. --- Βγυλήν, 4υλπξ ἅὰ οοπ- 
5611, 6 β8ῆσθδβθ ρο 1 4π6. Οαοίψοθ ἃπ- 

οἴθῃ8. Ἰἰδαϊθπὲ βουλῇ. «ολοίϊος : διὰ τοῦ ν 
βουλὴν, οὐ διὰ τοῦ κι (ἰόϊα δάδογιξ : 
ΒΟΥΛΗ͂Ι, βουλῇ)" οὕτως ᾿Αρίσταρχος. 

2600. Ἣμῖν, νμῖρο ὑμῖν. Τὰ νυ]ραΐα δϑὲ 
ππ6 σουγεοῦοη ἀ6 Ζόποάοΐο. (δέ Ιθθοι [αϊα 
ἀἶνο ἃ Νεϑίου ὑπὸ ᾿πϑοΐθμοθ, Π] οϑὲ ΥΓᾺῚ] 486 
οϑῖτα ᾿πβοίθποθ π᾽ΔαχγαΙ στθπ 46. ὈΙΘη δχ- 
ΕὐΔοΡἀϊπαΐγο ἀλη5 ἴὰ θοΌοἢ6 απ ν᾽] νὰ, 

262. Οὐδὲ ἴδωμαι, εἴ 16 πἶΘ 5ΔΠΓᾺ15 
νοῖν, δὲ 16 πδπ σψεσγὰϊ Δ Ππ|815. ΟΥ, Ρ]115 

παπὲ [ὰ ποῖθ ἀπ νϑὺβ 206 50 ὀλέσσῃ. Ἴϑω- 

μιαν ἀναϊξ ᾿υϊ παι νοτθθπηξ 16 ἀϊραπημηα, Οοτη- 
ῬάΓ6Ζ 16 Ἰαΐϊη νἱαδο. 

208-264, Πειρίθοον.... Ριν οἵα, Ὅν 85, 

Οἐπέο, Ἐχδάτι5 εἴ ῬΟΪΥρμὸτηθ ὀϊαϊθπὶ ἴοιι5 
65. σιΘΥΓΙΕΓ5 ἰΡ11Π65. ῬΙΡΈΠΟ 5. δδὲ σοππιι 
Ρᾶν 1 μἰβίοῖγα οὰ ἰὰ Ἰόέρεπαβ ἀς Τμιόβέε; 
Ῥοϊνυρ ιὸμηθ, ἰγὸγο 46 Οέπόθ, οϑὲ δοπιρίό 
Ῥάγμα 68 Αγροπδιῖΐθβ. 1.68 ἀθιιχ ἃ γ65 

ῃ οὐδ ροϊπὶ ἀ6 Ἰέροπάε, 

2θὅ. Θητέα....  οῇ5 διηρυιηϊό Ὧὰ Βοιι-- 
οἶϊον α᾽ Ηδργοιίο, 182, οἱ τπίθυ ρο]ό ἰοσὲ ταρὰ 
ἀπ ἰθ ἰεχίθ ἀθ 1 7ἰαάδ. Τι6 τη ππβουῦ 46 
Ὑ  ηῖσα πὸ’ ἀοῃπα Ροϊηΐ, οἷ 165 80}10]1 5165 
α᾿ Ηοπιὸγθ αὟ ἴοῃς ἁποιπθ Ἀἰ πη ἐλ π5 

Ιϑιιῦβ ποΐθϑ. Οη Ρῥϑιυῖΐ ἀἴγα 4πὸ [Ἰπέουρο α-- 
ἴθι} Π᾽ἃ Ρὰ5 δὰ 1 πηὰὶπ ἴουξ ἃ [αἷΐ πιὰ ]ἃ-- 

ἀτοῖίο ἐπ ἐγαπϑρογίαηἑ ἀλη5 1᾿ 7ἐΐααἰδ ἐθ νϑὺβ 

αἰ Ἠόξϊοάδ, οἷν ἄτι πιοΐη5 αἰγιθιέ ἃ Ἠόβιοάδ. 

Τ᾿ αρτὸβ5 165 ὑγδά πο η5 αἰ μόπίθπποβ, Τηόβές 
ἀϑϑιδΐαϊδ ἐπ οι ἃ ἰὰ ᾿ϑαῖΆ1}}6 ἀοπὲ νὰ ρδυϊον 
Ν βίου, εὖ 805 ΠΟΠῚ οϑὲ ἰδ θ]ι5 1Ππδῖνα ἀ6 
ἴοιιβ οοὰχ 465 ἢόγοβ ἅνϑο ᾿θϑαοὶ5 Ναϑῖου 

[ἈἸϑαϊς 565 ῬΥΘΙηδ 65 ἈΡΠΊ65. [6 νϑὺ8 Δοῃὸνθ 
θῖθη [1ἸάΔἀῤδ οἵ ἰἸὰ ρῇγαβθ. Ομ γτοργεῖξε νγαὶς- 

πιθηΐξ 4} πὸ δοὶξ ρὰ8 ἀ' Ἤοιηδγθ. {πὸ 
ΟΠΠ056 ἃ5562 ὀΐγμμρθ, ο᾽δδῦ 4} π᾿ δδῦ πῈ}}6 

ῬὰγΕ 4ιυδδίίοα ἀθ Τμόβδέθ ἀλῃ5 1᾽ 76. 

Ομ ἀἴγαῖῦ (υ᾽ Ἠοτϊηὸγο ἱρποσα 66 Βέγοβ. "Π 
π6 Ποιηῖηδ ΡοΙηΐ 165 [5 ἀς Τηόβέθ, Ὠέπιο- 
Ῥῃοη οἴ ᾿Αρδπηᾶϑ, ῬΆΡΠΗΙ [65 σΉΘΥΓΙΘΥ5. ἦτ 
βίόσρε ἀθ Τνοῖθ. ΠῚ ἀρρεδ!]6 165. Αἰ μιόῃίθ 5 
ἰ6 ρμειρίε εἰ Ενεοϊμμοο, εἰ ει Ιθὰν ἀοππο 

Ῥοιν οἰιοῖ ἀπ ἀδϑοοπάδης αἰ ἘτγθομΠός, Μέ- 

πϑϑιμόθ 815 46 Ῥέιέιιβ. ον. 11, 652. 
468. Φηρσίν. [ΤΑιτόγα]οπιοπῖ, ἰδς ὑδέες 

σαπμναροδ. (ὧδ βοηΐ 165 (ὑδπΐδαγοσ ἄροῖῇο- 

πἰὰ8 : Φῆρες" οἱ Κένταυροι, Αἰολιχῶς. 
Φήρ οϑὲ 16 πηδπηθ 416 θήρ. Οομπηράγα 16 
Ἰαϊπ γόνα. 1)ὰη5. 168 ἀἸα]θοῖθθ ἈΥΟ ΒἸ 4065, 
165 ἀϑρὶνέθϑ ὀϊαϊθηῦ βϑὰ αἰδεϊποῖθϑ 165 ὉΠ68 
ἀ65 ἁὐἴν85. ΠΠ π᾿ θϑδὺ Ῥὰβ ρ]15 ὀϊομπαπὲ 4 ὉΠ 
Ργοποςρὰϊξ φήρ οὦ Βῆρ, Ροιν θήρ, 406 οὔ 

ἔεθεν ροὺν οὖχ ἕθεν. ον. ρὶυβ8 ᾿ιδαΐ, 
νοῦ5 414, ἴἰὰ ποῖθ δι. οὔ ἕθεν. (ερμοπάδπξ 

46] ατι65. ἃποίεηθ νου]αϊθπὲ 46 φηρσίν 
ἀὀδισπὰϊλ ργυοργεπιθηῦ ἰὰ ἀοαθα παΐανθ 68 
Οδπίδαγοβ. ϑδϑοἠοίϊες : φυήρεσι, τοῖς τὴν 

φύσιν ἡρμοσμένοις. 



[1] ΙΛΊΑΔΟΣ Α. 91 

Καὶ μὲν τοῖσιν ἐγὼ μεθομίλεον, ἐκ Πύλου ἐλθὼν, 

τηλόθεν ἐξ ἀπίης γαίης " χαλέσαντο γὰρ αὐτοί" 270 
Ὰ ἢ .ο5..{.3 δὺ  οΝ 2 ἄς " “ 

χαὶ μαχόμιην χατ ἐμ αὑτὸν ἐγὼ χείνοισι δ᾽ ἂν οὔτις 
- [ - ᾿Ὶ ͵ Ἵ 

τῶν οἱ νῦν βροτοί εἰσιν ἐπιχθόνιοι μαχέοιτο. 

Καὶ μέν μευ βουλέων ξύνιεν πείθοντό τε μύθῳ. 
Ἀλλὰ πίθεσθε χαὶ ὕμμες, ἐπεὶ πείθεσϑαι ἄμεινον. 

Μήτε σὺ τόνδ᾽, ἀγαθός περ ἐὼν, ἀποαίφεο χούρην, 215 

ἀλλ᾽ ἔα, ὥς οἱ πρῶτα δόσαν γέρας υἷες Ἀχαιῶν᾽ 

μήτε σὺ, Πηλείδη, ᾿θέλ᾽ ἐριζέμεναι βασιλῆϊ 
ἀντιδίην, ἐπεὶ οὔποθ᾽ ὁμοίης ἔμμορε τιμῆς 

- γ- -Ν " σχηπτοῦχος βασιλεὺς, ᾧτε Ζεὺς κῦδος ἔδωχεν. 

Εἰ δὲ σὺ καρτερός ἐσσι, θεὰ δέ σε γείνατο μήτηρ, 280 

ἀλλ᾽ ὅγε φέρτερός ἐστιν, ἐπεὶ πλεόνεσσιν ἀνάσσει. 
» " ἡ ΝΣ ο χ Ἵ - 5 πα Ὸν τ 
Ἀτρείδη, σ οεὲ πᾶνε τέον ενος αυτὰρ εγὼγξε 

270. Ἔξ ἀπίης γαίης, 6 ἐόγγα ἰοπρὶη- 
ψια. 1,6 Ῥέϊοροππὸβα, ἀδη5 165 ϑδϑιωρρίξαη!ες 

ἀ Ἔβομυ]ο, νοὺβ 360, οϑὲ ποιημηό ἰὰ ἴθυγθ 

ΟἾΑΡῖ5. Μαι8 Ἠοηὲγθ ρᾶγαϊξ πα ροϊηξ οοῃ- 
παῖϊνα οδίΐθ ἐγ] οη., δὲ 16 ποὺ Ἀπία, 

ΠΟΠῚ ῬΓΟΡΓΘ, Π᾿ἃ Ρὰ5 ἰὰ Ῥγϑιηϊὸνα Ὀγὸνθ. 
[οἱ ἀπίης 658 Δα]θοι, ΟἾδδῦ πὶ ΞΥΠΟΏΥΠῚΘ 
ἀ᾽ ἀλλοδαπῆς. ἀκ μαχρὰν ἀπεχούσης. 
Αὐϊβίαγαθ 16 αἷς [ουπηθ]] οπηθηΐ, ἃ ῬΓΟΡΟΒ 

ἀἶππ δαΐγα ράββδαρθ, ΠΠ1, 49, οὰ 16 τποῖ 58 

γεΐγουνο: ἢ διπλῆ, ὅτι ἀπίαν τὴν πολὺ 

ἀφεστῶσαν, οὖὐχ. ὡς οἱ νεώτεροι τὴν 11ε- 
λοπόννγησον. 

271. Κατ᾽ ἔμ; αὐτόν. 1.ἃ Ἰεφοπ νυ]ραῖγα 
χατ᾽ ἐμαυτόν 5ἰρηῖῆθ βθαϊθηιοπὶ 46 Να5- 
[οΟΥ οοπηαῖξζαιϊ! ἀ6 505 τηΐθιχ ἀλη5 1ἃ ἔοι! α 
ἀδ5 ΤΆΡΙΠ65. Μαῖβ Νεϑῖου. νϑαΐ ἔαϊγο θη- 
τοηάγθ 411] οοτηθαταϊξ ΘΠ. 50Π ῬΥΟΡΙῸ ΠΟΙΏ, 
ΘΟΙΏΠῚΘ πῃ ΠΟΠΊΠῚ6 41] οοιηρίθ Ρὰν ἰπ]- 

Πηδηθ, εὖ πὸῃ ροϊηΐ οοπιπθ ᾿᾽Ἀ16 ἀθ 

4π6] 46 δαΐγα ᾿ιόγοϑ. 1 θχρυθϑϑίοη χατὰ 

σφέας, 11, 8066, ἃ ραγί, ἜΧρΡΙ 4α6. Ῥαγίαϊ- 
τοιηθηΐ χατ᾿ ἔυ᾽ αὐτόν. ΜάπιθΘ ἄνθος ἰὰ 
σγυϊσαΐθ, ΘΙ 465-85 δπίοπάθηϊ 46 Νο5- 
ΤΟ 56 πηδῖ 5110 ἰὰἃ πηόιηθ Ἰΐσπα 46 [65 δέ- 
"Ὸ5. Οὐδὲ ψραένγτέ, 5οῖοπ ΒοῖΠ6, ἀθ ἐ15- 

ΠΠΡΌΕΥ ΡΡ 1 Δροβίσορῃβ Ἰὰ οὰ 1᾿Δποῖς πη6 
ὀογιτασα οοηίοπάαϊὲ αϑϑαυγέμηθηξ, μασι Ὸἢ 
ὯΘ 56 βογναὶ: Ῥοῖϊηΐξ ἀ6 1 ̓Δροβίγορῃβ, Νδ]5 
ἴὰ ἀϊδιϊποῖίοη ἀαΐς αἰ ΑΥϊβδίασψιιθ, οἱ 6116 
βϑυναὶϊῖ ἅἰχ Οαὐθοθ ἀθ 80π ἴθηρθ ροι 

ΤΩΔΥΠΠΘΙ 16 τγὰΐ 56η8 ἐπ ράββϑαρθ. Π᾽ - 
Ῥγὸβ 165 ϑολοίϊος, Δόποάδοϊε ἐογῖναις χατ᾽ 

ἐμωντόν. 
278, Βουλέων, ἀἰ55γ114}06 ῬὰΣ 5Υπ|Ζὼ56. 
276. ᾿Ἀποαίρεο, μοι ἀποαιρέεο, 6 

ΡΙῸ56 ἀφαιροῦ. 
276. Ἔα, ε.-ἃ-ἀ. ἔα αὐτήν, [1α1556-ἰὰ. 
277. ᾿Θέλ᾽ μουν ἔθελε. Ζεῖίρο θέλ᾽ 

Ροὺν θέλε. Ἐπ᾿ ΔρΡράγεπορ, 1] ᾿πηροχΐβ ρθα. 
Μαῖ5. Αὐ]βίαγαιθ ἃ ποίέ αυ᾿οχηὸγθ 56 δθγὲ 

ῬΡανίουϊξ α’ ἐθέλω, 7απηαῖ5 46 θέλω. [65 
ΑἸΘΧ Πα Π5 ἐογιναϊθηῦ πιόπηθ, ἃ 66 νϑυϑ5-Οἱ, 

ΤΠ] ηλειδη, ἔθελ᾽. Οπ δοαπάαϊξ ἄνες ϑυῃϊζὸβα 
οἷ οΓΆ56. 1,6 πηδηπϑβοῦῦ 46  οπῖβθ ἀοπηθ 
1Πη)είδ᾽ ἤθελ᾿, οὰα ἀπ πιοῖὶπ8 ὙΠ]οΙδοι 

γᾶ 5οΥ]  Δ1η5]. ΠΠ ἰαπιί τὸ ὀνιἀδιηηθπὶ [{η- 

λείδη, εὖ πιρίϊγα τὴ Δροβίγορ!θ ἃ [|ὰ 
Ρίαςα ἀθ 1 Ἢ ἅτι βθοοπά τηοΐ. 

280, Γείνατο, ροῦν ἐγείνατο. 1,6 γεν}}6 
γείνουαι, ἀδλπ5 1ὰ ἰάπρια α Ἠοπιόγθ, δϑὲ 
ΒΥΠΟΠΥΠΊΘ 46 γεννάω, Θηροπάγον, ἀπ πηο ἢ 8 
ἃ οοῖ δογιβίθ. 

281. Ἀλλ᾽ ρουν ἀλλά, ἐπι γϑνᾶμοΠα. 
283. Αὐτάρ, οὐ Ρυ15. ΠῚ πθ ίαυϊ μὰ5 46- 

ΤῊ Π 6 ἃ 66. τηοῦ ππη6 5ιρῃιοαῖοη ἴγὸρ 
Ρτόοϊβθ. Βοιῖθθ 16 ἔγοινο Ἰπ1η}6}}1 5 1}}}6, οἵ 
ῬΙΌΡΟΒβα αὖ γάρ. Μαΐβ 6 νοἱβ Ρ6ιι ε6 αυοῃ 
βαρσπηθγαϊῇ ἃ 1ὰ σογγθοίίοη, Π’ Δυῖγε8 ρσορο- 
βϑηΐ αὐτός. Ομαπὲ ἃ πιοὶ βθγδϊῖ. ο6᾽. πὴ 
ΒΘΙΩΪ]Ὲ.., ἀπ Θχρυθϑδίονθ. ὈυΘϑ16. ἄΡΓῸσ 

βαπίρ, 
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᾽] ᾿ ς-ν. ε Ὁ 

λίσσου.᾽ Ἀχιλλῆϊ μεθέμεν χόλον, ὃς μέγα πᾶσιν 
.« 5 -Ὁ -“ 

ἕρχος ᾿Αχαιοῖσιν πέλεται πολέμοιο χαχοῖο. 
᾿ Δ) 9 ᾿ ἣν ΑΕ ἘΛΕΥ͂ΣΥ, 3 Ρ 

Τὸν ὁ ἀπαμειδόμινος προσέφη χρείων Ἀγαμέμνων 280 
τῶν ἜΥΡΝΝ »- , έ ᾿ ᾿ - " 

Ναὶι Οὴ τοῦτοι γε παντα, Ύ ρῶν, κατοὶ μοιρᾶν ξεῖτες. 

3 ς » 2 5 5 Αλλ᾽ ὅδ᾽ ἀνὴρ ἐθέλει περὶ πάντων ἔμμεναι ἄλλων, 
αν Ὰ ΟἹ 5) Δ ῇ ,. Ὁ Α 

πάντων μὲν χρατέειν ἐθέλει, πάντεσσι δ᾽ ἀνάσσειν, 

πᾶσι δὲ σημαίνειν, ἅ τιν᾽ οὐ πείσεσθαι ὀΐω. 
Εἰ δέ μιν αἰχμιητὴν ἔθεσαν θεοὶ αἰὲν ἐόντες, 290 

τοὔνεχά οἱ προθέουσιν ὀνείδεα μυθήσασθαι; 

Τὸν δ᾽ ἄρ᾽ ὑποδλήδην ἠμείόετο δῖος Ἀχιλλεύς" 
ΚΙ 7 5 
Η γάρ χεν δειλός τε χαὶ οὐτιδανὸς χαλεοίμηην, 

εἰ δὴ σοὶ πᾶν ἔργον ὑπείξομαι, ὅττι χεν εἴπῃς᾽ 

ἄλλοισιν δὴ ταῦτ᾽ ἐπιτέλλεο, μιὴ γὰρ ἔμοιγε 290 

σήμιαιν᾽ " οὐ γὰρ ἔγωγ᾽ ἔτι σοι πείσεσθαι ὀΐω. 

Ἄλλο δέ τοι ἐρέω, σὺ δ᾽ ἐνὶ φρεσὶ βάλλεο σῇσιν᾽ 

χερσὶ μὲν οὔτοι ἔγωγε μαχήσομαι εἵνεχα χούρης, 

οὔτε σοὶ οὔτε τῳ ἄλλῳ, ἐπεί μ᾽ ἀφέλεσθέ γε δόντες" 

τῶν δ᾽ ἄλλων ἅ μοί ἐστι θοῇ παρὰ νηὶ μελαίνῃ, 900 

τῶν οὐχ ἄν τι φέροις ἀνελὼν ἀέχοντος ἐμεῖο. 

288, Λίσσομ.᾽ Ροὺυν λίσσομαι. 81 Ἰοη 
πηθῖ, Θομητηδ ἰοηῦ 486] 1165-1π5, ᾿Πη6 ν])- 

συ]6 ἀρυὲβ 66. πποῖ, 1᾿δχρ! τοῖα ΠΠ τόγα]α 
ἀδνιθηῦ ᾿πΡΟβ510|6. Ναϑῖου ἀθιηαπαθδ τπ6 
ἔλνθιῦ ρον οἠῖ]6, Ἀχιλλῃϊ. ΟΥ εἶδϑὶ 
Του) Ου 5 ἃ ΑΙΡΔΙΠΘΙΠΠΟΙ 616 5᾽Δάγε5568 Ν δου 

4υαπὰ 1] ἀξ μεθέμιεν (ο᾽ εϑι-ἀ- ἀνα μεθεῖναι) 
χόλον. 

284. Πέλεται. Ποπηὸγο Θπιρ]οϊ6 ρουρό- 
τπ6]]Θιηθηΐ πέλομιαν, 5Υποηγπια Ροόταπ6 
ἀ᾽ εἰμί, ἐΐχπα. 11 ἀϊδ πηόπιθ πέλει, πέλε, 
ἔπλε, ἴοχπιθ δοῖνθ, ἀδη5 16 πιθπΠΊ6 5618. 

287. ἸΠερὶ πάντων ἔμμεναι, ΘΟΠΊΠΙΘ 
περιεῖναι πάντων, ἐϊγα 5ιρόγιοαν ἃ τοαυῖ 
Ι6 πηοπάο. 

289. Τιν᾽ ρΡοιμ τινα. (δ απο απ 4] 

Π6 856 50: πο ἃ Ρ85 ΔΠΧ ΘΔΡΙΊΟΘ5 4 ΑΟ]1Π16, 

οὖδϑὲ ἐν: ἀθιηπηθπῦ ΑρΠ] ΘΠ ΠῸΠ [11]- Πηόπιο, 
295. Ὑποόλήδην. (δὲ δάνουθε ἱπάϊαιιθ 

ὯΠ6 Τόροηβ6 [16 Ἱποὺ πε πη, ῬΡΘΒΩῈΘ τ Π6 

ἸητουσαρτΊοη : ἰ6 νοῦρθα ὑποδάλλω 5ιρμηῖο 
ἐπέ  } 7 ρ}6. 

397. Ἐνὶ φρεσὶ βάλλεο, οἰ θεῖ τἀ - το 

ἐμόλλου φρεσί, πιοί5-ἴο01 ἀδη5. 1᾽ 6βρυϊξ. 
Οοιῖθ δχρυθϑϑίοη δϑὲ ἰγὸβ- γόφαθπία ἀδη8 

Ἡοπιὸγο. 

2398, Μαχήσομαι. Οἴε5ὲ 1 ΟΠΒΟΡΥΆΡἢ6 
ἀ᾿ Αὐϊϑέαυψαβ εὖ 66}186 ἀβ ἴοιιβ 165 ἴθχίβϑ 

Πα ιι65. 165 Ρ]πι5 οὐϊὸθγνοβ. νϑολοίϊος : οὕ- 

τως διὰ τοῦ ἡ), μαχήσομιαι, οὐ διὰ τοῦ 
εσ,μαχέσσομιαι, χαὶ ἣ Μασσαλιωτιχὴ, 
χαὶ ἡ Ἀργολιχὴ, καὶ ἡ Σινωπιχὴ, χαὶ ἡ 

᾿ἀντιμάχον, καί ἣ Ἀριστοφάνους. 
299. Τῳ. 168 ΑΔ α65 οπὲ οοπβαννέ θη 

ῬΙΌΘ6 τῷ εἴ τῷ, Ροὺν τίνι ἱπιοθυσοραῦ οἱ 
τινί ΘμοΙ Ππ6. Τοἱ τῷ δϑὲ μοι τ ααθ Ροι 
τινί. -- Ἐπεί μ᾽ ἀφέλεσθέ γε δόντες. Ζέπο- 
ἀοία ἐουίναι: ἐπεί ῥ᾽ ἐθέλεις ἀφελέσθαι, 

ἀόιτνιιδαπὲ αἰπδὶ ᾿᾿ἀυριμησπὲ αὶ ἀοἱδ [116 

γόπόο!ιν [ὁ5. ἅτεοβ. Οδαχ-τοὶ πο ξ ΔΠΟΙΠΘ 

γαῖδοι ἦδ ρυθπάγο 51} [δι σοπηρίθ ππ6 ἰη]- 

416 ἀπὲ Αραμπηθπποῃ 561] οϑὲ ΘΟΌΡΆ00 16. 
Αὐἱϑίαγα δ σΘρόιι556 [ἃ σογγθοῖίοπ ἀς Ζέπο- 

ἀοῖρθ. Νίαϊβ 58 ποῖθ, ἐδπ5 [65 ϑολοίϊθς, οϑὶ 

Ρ]εἴηο 46 αιιϊοβ ἀθ ἐγαπβϑουί ρῦοπ, δὲ ποῖ5 6 
ἴὰ ἀοπηοηβ ΡΟ ηΐ, 
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Εἰ δ᾽ ἄγε μὴν, πείρησαι, ἵνα γνώωσι χαὶ οἵδε" 
5 7 ἷ Ἃ Χ " ἥ Ξ ὑπ Ἂ 7 

αννα 606 υα χελᾶινον ἐἑρωήῆσει περι οουρι. 

Ὡς τώγ᾽ ἀντιδίοισι μαχησαμένω ἐπέεσσιν 
- 7 - Ἢ " Ὰ Ἃ Ὰ 3 - ἀνστήτην, λῦσαν ὁ᾽ ἀγορὴν παρὰ νηυσὶν Αχαιῶν. 80ῦ 

Πηλείδης μὲν ἐπὶ χλισίας χαὶ νῆας ἐΐσας 

ἤϊε σύν τε Μενοιτιάδῃ καὶ οἷς ἑτάροισιν " 

Ἀτρείδης δ᾽ ἄρα νῆα θοὴν ἅλαδε προέρυσσεν, 
᾿ δ . "“ ΑΥἋ 5 δ᾽ ΩΝ Ἶ 6 
εν ἐρετᾶς εχρινὲν ξειχοσῖν, εν εχάτομ. ἪΝ 

βῆσε θεῷ, ἀνὰ δὲ Χρυσηΐδα χαλλιπάρῃον 810 
τ “ ΣΝ 54 ἘΞ ς , 3 ΞΕ εἶσεν ἄγων ἐν ὃ ἀρχὸς ἔδη πολύμητις Οδυσσεύς. 

Οἱ μὲν ἔπειτ᾽ ἀναόάντες ἐπέπλεον ὑγρὰ χέλευθα᾽ 

λαοὺς δ᾽ ᾿ἈΑτρείδης ἀπολυμαίνεσθαι ἄνωγεν. 

Οἱ δ᾽ ἀπελυμαίνοντο χαὶ εἰς ἅλα λύματ᾽ ἔδαλλον, 

ἔρδον δ᾽ Ἀπόλλωνι τεληέσσας ἑχατόμόας 910 
Π ΒΝ , εν χ ππτι 28 ΤΕΓΝΟΝ 5 Ἵ ἢ 

ταύρων ἠδ᾽ αἰγῶν παρὰ θιν᾽ ἁλὸς ἀτρυγέτοιο 

χνίση δ᾽ οὐρανὸν ἵκεν ἑλισσομένη περὶ καπνῷ. 
ἃ ΓΉΡΡε- ᾿ χ Ἵ ᾿ όταν δ ῥ᾽ 2 ΄ 

ς Οἱ μὲν τὰ πένοντο χατὰ στρᾶτον οὺὑ Αγαμιέμνων 

λῆγ᾽ ἔριδος, τὴν πρῶτον ἐπηπείλησ᾽ Ἀχιλῆϊ, 
ἀλλ᾽ ὅγε Ταλθύόδιόν τε χαὶ Εὐρυῤάτην προσέειπεν, 

802, Εἰ δ᾽ ἄγε. Ο᾽ 65, φοιηπιθ 16 ΓΘΠΊΔΥ- 
4π Ἡᾶρπϑι, πθ ἔουπια]8 ἰουῖθ [α1:6.0 η Π6 

βαὶξ μὰ 5ὶ εἰ δϑὲ τιπ6 ΘΟΒ]ΟΠοΙΙοπ ἄνθο ε]- 
1ρ56, οἱ 5] 6ϑὲ "᾿έχαυϊνα!επε ἀ᾽ εἴα. Ατἱβξῖο-- 
ΡΙᾶπθ ἃ αἷξδ ἄγ᾽ εἴα νῦν, οἴ οπ δοῃμπὰϊξ 

Ἰ᾽εἰα ρὲ 465 1, αἴ1πη5, Ουοὶ 4} ὁπ 5οϊΐ, εἰ 

δ᾽ ἄγε 5ϊρπιῆθ ἃ ρϑὶ ργὸβ, ψογοπς τἰὶ 

Ρειι. ΒοΙΠδ ἐον εἰ δ᾽, ἄγε μήν, εἴ 50υ5- 
δηΐεμά βούλει : 5ὲ ἔμ να, αἰΐοης. 1] 

56 τόζογβ ἃ Επϑίδεῃθ οἱ ἃ ΤἬΊΘυβοἢ, Μα15 
οοἴξθ 6]]Π1ρ56 π᾽εδὲ σα ΐππο Πυροίὸβο ἃγ-- 
Ἀλλ ραιγθ 465 ΒΥ ΖΔΗΓΠ8. 

806. Νῆας ἐΐσας. 1.6 τηοῦ ἔϊσος (ἴσος) 
ἀἄοπηθ ἃ ρΡθὰ ρῥγὸβ ""᾿Ιἀές α᾽ ἀγαθός. ΑΡΟ]1ο- 
Ηἶἷ5. Ἰηϊογργὸϊθ ἐΐσας, ἀλη8. 1ΘΧΡΓΘΘΒΙΟΙ 

φρένας ἐΐσας, Ρὰὼγ εὐχράτους, ἀγαθάς. 

Τὐἐριῃδΐθ, ΔΡΡΙΙ Ζαόθ αὐχ ναἰββθατχ, ΠΡ Ω16 

5θα]θπηθπὲ ἰὰ ἰσθαθτό ἀ6 ἰθγθ ῬΥΓΟΡΟΥΟΙ5. 
1,65 59 ο] !ϑίο5. ἐγ ]δοπὶ νῆας ἐΐσας ρᾶν 

ἰσοτοίχου:, ἰσοπλεύρους, ἐ6 4υϊ ποχρ!!- 
46 Ρὰ8 σγυαῃα ἢ ο56. ΑΡΟΙ]ΟΏ1ιι5 1πἰ|- πηδτη 
πὰ Ῥὰ8. ἐτ6 ἐγὸβ- ἤρυγθιχ δὰ ψουϊαπὶ ῥτέ- 
οἶδου, ἂπὶ ᾿ἶδὰ ἦ6 5᾽6ὴ ἔθη ΐγ, Θομχαθ {] ἃ βαϊξ 

920 

Ροὺυν φρένας ἐΐσας, ἃ ππὸ 1Δ4έε ρέπέναϊ]δ : 

τὰς νῆας τὰς ἐξ ἑκατέρου μέρους πλεούσας. 

807. Μενοιτιάδῃ. 1Π 5 ρὶξ 46 Ῥαίτγοοϊο. 
Ῥαΐγοοϊθ ὄξω πο ἀκ Μόπαιβ, ἢ (69 

Αγροπαιΐοβ, ΠῚ ἀνα Ραϑθϑό 8ὰ 1Θιιπ 6556. 6116 
Ῥέϊόθ, εὖ 1] ἐξαιξ νεπὰ ἃ ΤΎΟΙΘ ἅγθο [65 

Μυγπλ 4015. 

809. Ἔν..., ἐν, νεῖρο ἐς..., ἐς. 16 γτόϊα- 

115. ΄ἴὰ Ἰθφοπ εἰ Αυϊβδίαυψιιθ ,ϑδολοζίος : διὰ 
τοῦ ν Ἀρίσταρχος, ἐν δ᾽ ἐρέτας. ογεξ 
ΡῬΙυ5 θᾶ5, γθὺβ 593, [ἃ ποίβ δῦ ἐν Λήμνῳ. 

816. Ἀτρυγέτοιο. Α ἰὰ ἴοῦγθ αὶ ρὑγο- 
ἄυτῇ τουὺξ δϑῦ παῖ γθ ]οηθ πῇ ΟΡ ΡΟΒβόδ [ἃ πηθν" 
ἰηἰέοοπάθ. ΑΡο]]οη 5. : τρύγην μὴ ἐχού- 
σῆς; ο᾽ 6δι-ἀ-αἴτε ἀχάρπου. 

3517. ᾿Ἑλισσομένη περί ρουν περιελισ-- 
σομένη. 1,6 πιοῖ χαπνῷ ἀόρεπά ἀπ νευ]}ε 
οομηρ θὲ, δῦ πὸῃ ἐ6 περί 560]. 

920, Ταλθύόιον.... Εὐρυδάτην. ΤΆ }γ- 
Ἰὰ5 οἱ Εαγυθαΐο δοηΐ 165 βϑυυϊίθι}8 ρ6- 

ΞΟΠ Π65. ΔΑ σΔΠΙΘΙΠΠΟΠ,, οἵ ἂϊπ πηι {Π{}6 

ἴοιι5 165 ἄβθιυχ. 1,6 ἀδλπ οἱ εὐ Ἰ᾿ἐρι:Πὲΐα 
ὀτρηρώ πο ᾿αἰϑθθηΐ ἁποππ ἀουΐθ ἃ 66 5ι}6. 
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ΑΔ ς 

τώ οἱ ἔσαν χήρυχε χαὶ δ ΠηρΩ θεράποντε. 
»"" 

ἫΝ 

ὶ 

χειρὸς ἑλόντ᾽ 

ε 

ἐλθὼν σὺν πλεόνεσσι᾽" τό οἱ χαὶ ῥίγιον ἔσται. 
ΕἸ 4 ᾽ 

Ὡς εἰπὼν προΐει, χρατερὸν ὁ 
ὶ 

δε. ἔν : Τὼ δ᾽ ἀέχοντε βάτην παρὰ θῖν’ 
ΝᾺ 

Μυρμιδόνων δ᾽ 

Ἔρχεσθον αὐ ϑόνυ Πηληϊάδεω Αγιλῆος" 

γέμεν Βρισηΐδα χαλλιπάρῃον᾽" 

ΡΝ ἐγὼ δέ χεν αὐτὸς ἐλῶμαι 

8325 

ἐπὶ μῦθον ἔτελλεν. 
φι 

ἁλὸς ἀτ υγέτοιο, 
ὌΣΣ Ἂν ] Ὰ Ὁ 

ἐπί τε χλισίας καὶ νῆας ἱχέσθην. 
λ 

Τὸν δ᾽ εὗρον παρά τε χλισίῃ καὶ νηὶ μελαίνῃ 

ἥμενον" οὐδ᾽ ἄοα τώνε ἰδὼν γήθησεν Ἵμενον ἄρα τώγε ἰδὼν γήθησε 
9 

Αχιλλεύς. 880 
Τὼ μὲν ταρόήσαντε χαὶ αἰδομένω βασιλῆα 
στήτην, οὐδέ τί μιν προσεφώνεον οὐδ᾽ ἐρέοντο᾽ 
αὐτὰρ ὃ ἔ Ξ 

Χαίρε ΕΣ 
ΤΕΣ, ΥΘΕ 

ἄσσον τ 
“ " 2 ! 5 3....2 ᾿ 

οὔτι μοι ὕμμες ἐπαίτιοι, ἀλλ᾽ Αγαμέμνων, 

ἐὼν» ἰμὼ ἐνὶ φρεσὶ, ἘΟΎΤΕΕΣ τε: 

χήρυχες, Διὸς ἄγγελοι ἠδὲ χαὶ ἀνδρῶν " 

990 
“Ὁ ΤΩ Ἢ ΨΩ ῳ ͵ 
Οο σφωΐι προῖει Βροισηϊόος εινεχα χουρὴ)ς. 

Ἀλλ᾽ ἄγε, Διογενὲς Πατρόχλει 

Οδδῖ ἀοπὸ μβίϑθῃη ἃ ἴουνξ πὸ Ἰοπ οοπίοπά 

ΓΈΘνν θαῖα ἀοηῦ 1] δϑῖ {πθϑΈ0Π. ἸΟῚ ἄγρα 
Ευγγραΐθ, αἀἼΙΠα]ὰ6. ἰὰ μέγας αἾἼΠΠγ556, 

ποιηῖπό 11, 184 εἰ Οαγοοές ΧΙ͂Χ, 266. 

ΤΠ ἴαυν δἀπηοίίγο 416 66 βοπὲ ἄθιχ Πομιο- 

ὨνΙη65. Φέποάοϊο, οὐπιηθ τἀπὶ 46 πιοάον- 
Ὧ65, ἀναὶδ [α1Ὁ ’ὰ οομ αβῖοπ. Οὗ ἐδ 66. 41 αἱ: 

Ιὰ ἀἴρ]6 Ῥοϊηιόθ ἀοπί δδὲ πιᾶγαιό 16 ὑοὺ8 
Δ:5 16 τη ππβου 46 ἴθ η156. 1 ποίρ α᾽Α- 

ΥἸβίαγ 6. σόθΆ}}}} 14 ἀἰδιποῖίο : ὅτι (1 

ἴαυϊ βοιιβτθῃηΐθπάνθ, ἀδθνὰπΐ ὅτι, ἣ διπλῇ 

περιεστιγμένη; ο᾽δ5:-ἀ- αἴνα ποέθ οογιέν6 Ζ6- 

ποάοίο) καὶ ἕτερος ᾿ὐρυδάτης, ᾽Οδυσσέως 
χῆρυξ' ἣ δὲ ἀναφορὰ πρὸς ΠἼ|υλαιμενέα. 
1,6 τθηνοὶ ἃ Ρυ]έμπιέπὸθ εϑὲ 16 σϑῆνοὶ ἃ 

ἼΠῸ Παοδίοη α᾽ Ποπη ΟΠ τη ἀἰδουϊόθ ΡὰΡ 

Αὐιϑίασαιθ ον ἴὰ ποῖα ΧΠῚ, 668-659, 
328. Ἀγέμεν Ροὺυν ἄγειν, ἀλη 16. 565 

ἀθ Τ᾿ πρόγαι[. Οὐ] 4 65-ὴ8 π6 πηοίϊοηΐ 

4αἶ.πθ νἱνρῸ]8 ἀργὸ Ἀχιλῆος, οἱ ἔοπε ἀ6- 
Ροπάνε ἀγέμεν 46 ἔρχεσθον. Επ εοἴίεϊ, τι 
Ροὰ Ρ]υ5 μὰ5, γε 442-449, 

ἔπεμψεν ἄγειν. Μίαϊ5 1οἱ Αραμπηθπιηοι οοπη- 
τδη 46, οἱ ἀὰ ἴοη ἰΘ ρ᾽5 Ὀνοῖ. Οθβὲ ἄόπὸ 

θΊϑα ΠἸπιρόγνα[, 

ΟΠ γοῦν 

ς, ἔξαγε χούρην 
ἘΝ ᾿Ν ΕῚ ΝΠ ΝῺ 3, Ἃ 

χαί σφωΐϊν δὸς ἄγειν. Τὼ ο΄ αὐτὼ μάρτυροι ἔστων 

894, Δώησιν, ρΡοέεξϊαιια, ΡοῸν δῷ. --- 
Ἐγὼ δέ, δον Ὀΐδη ! πιοὶ. 

827. Βάτην ροὺν ἐῤήτην, 

ΔΟΥΙϑία 46 βαίνω. 
880. Οὐδ(ε)... γήθησεν, οἱ 1] 5᾽α[ΠἸρφὰ. 

Νοῦν] θχϑηρ]ο 46 ἰὰ [ογοΘ 46 665 Θχθγ8β- 

ἀε ἔθην, 

510Π5 πόραςνοϑ. ὙἼΓΡΡῚΪΘ 56 Π.}}}6 5᾽ δέγα 50ιι-- 

νόθα ἀ6 οὐδὲ γήθησεν, 4ιηδπάὰ 1] [1 ἀἴτα δὶ 

ΒΌΟΒΟΡ Ομάγτοι, ππόϊάο, ὙΊ, 392 : « δέος 

« γϑῦῸ ΛΙοι θη πὶ δ) ἐφέαξι5 ΘυΠἴΘ ΠῚ 

« ΑΘρθρ 5586 ἰὰσὰ. » 

8895. Οὐδέ τι, ἰδοφοι ἀ᾽ Αὐἱβίαγιιθ. 1,65 

ὩΠΟΙΘῺ5. ἴοχίοθ ΡουΓαιθηῦ οὐδέ τε. ΑΥ[5- 

τὰν 48. ἃΠὸσιιθ οοπῖγο οοίξθ ἰθοοὸπ Ἰ᾽δυΐο- 

γϊό ἀθ ἰὰ γόσθηβίοθῃ 46 Οὐρρο, «{ὶ ρὰ- 
γαϊδ 1 ΚΟ [ΟΣ 88 δουγθοίοπ : διὰ 

τοῦτ, οὐδέ τι’ οὐ διὰ τοῦ ε, οὐδέ τε. 

χαὶ ἡ Κυπρία. 
887. Διογενές. Ο᾽ ἐε5ὲ Πιριῖον αὶ ἀοππθ 

Ιὰ Ῥιυϊβϑᾶποθ, ἰὰ βίοιγ, ἰΘὸ σουγαᾶρθ. Ἠομηὸγο 
ΒΟΠΟΙΘ 865 μόγοβ ἐπι {πὸ αἀ᾽ ὁ αν ἐς ἐδ .- 

Ρίξο». Ῥάτοθ {8115 δοηῦ 1 Ὁ] 6 Σὲ ῬΑ Πα] 16 ιν 

(165 501η5 ἀὰ ΤΟΪ βιργόμπηθ. 

898, Μάρτυροι. Δόποδοϊα, ἀναὶξ Ἰη!)Ὸ-- 

ἀνε ρανέοις ἀδη5 1] αες ὰ ἴοντπιθ μάρτυ- 
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πρός τε θεῶν μακάρων πρός τε θνητῶν ἀνθρώπων, 
Χ Ὰ χαὶ πρὸς τοῦ βασιλῆος ἀττηνέος, εἴποτε δ᾽ αὖτε 

χρειὼ ἐμεῖο γένηται ἀεικέα λοιγὸν ἀμῦναι 

τοῖς ἄλλοις. Ἦ γὰρ ὅγ᾽ ὀλοιῆσι φρεσὶ θύει, 
οὐδέ τι οἷδε νοῆσαι ἅμα πρόσσω χαὶ ὀπίσσω, 
ὅππως οἱ παρὰ νηυσὶ σόοι μαχέοιντο Ἀχαιοί. 

Ὡς φάτο᾽ Πάτροχλος δὲ φίλῳ ἐπεπείθεθ᾽ ἑταίρῳ, 845 

ἐχ δ᾽ ἄγαγε χλισίης Βρισηΐδα χαλλιπάρηον, 

δῶχε δ᾽ ἄγειν. Τὼ δ᾽ αὖτις ἴτην παρὰ νῆας Ἀχαιῶν᾽ 

ἡ δ᾽ ἀέχουσ᾽ ἅμα τοῖσι γυνὴ χίεν. Αὐτὰρ Ἀχιλλεὺς 

δαχρύσας ἑτάρων ἄφαρ ἕζετο νόσφι λιασθεὶς, 

θῖν᾽ ἔφ᾽ ἁλὸς πολιῆς, ὁρόων ἐπὶ οἴνοπα πόντον" 
Ὶ 

ρες. Μαὶβ οϑῖξθ ἴουπηβ δὲ ἱποοππαθ ἃ Ηο- 

᾿ηδγθ. 1.6 βἰ προ μάρτυρος π᾿ εδὲ ρμοϊπὲί 

ἀπ 1 7ἰαάε,, ταὶ ὁπ 16 ἔσοινα ἀδλπ5 1 Ὁ- 
εἰγεεόο, ΧΥῚ, 428. 

899-940, Πρός, ἀὰπβ οθ5 ἄδθιιχ υβῦϑ, 

Π6 5ἰρῃϊῆθ ρὰβ8 αἱ πορὶ εἶθ, ταδὶβ αἰ οὐ ό 

εἰ6, ἀεναπέ, ἐπ αοα ἀθ. ὕογ. πρὸς Βορέαο, 
Οἀγοεεόο, ΧΙΠῚ, 10. 

899. Πρός τε.... (δ νϑὺϑ 88 [θυ ΠΏ] η6 

ΡᾶΣ 4υδίγθ βροπαόβθβ. ὙἹγρῚ]α 6. ἃ ἘΠ 561η- 
ὈΪΆΡΙ6, Εποιάθ, ὙΠ, 684 : « Αὐἱ Ιδνϑϑ 
« ΘοΓΘὰΒ ἰθηΐο ἀποιπὶ ἀγρθηΐο. ν᾽ 

840. Τοῦ εϑὶ ἀδῃ5 16 56η5 ἀξίψνογα 6 
ἀὰ Ἰαῖϊη ἐδέζις, --- Εΐποτε δ᾽ αὖτε, Ροιν 
εἴποτε δή.... Ο᾽ ἐ51 Ιὰ βιπέβ ἀθ6]α ρῇγᾶβθ. 
Ἰλᾶρπον ἀἱξ ψιΐθπ ἀθνγαϊδ Ἰπ ΓΖ 6. [ἃ ΟΥ56 
Θἢ ἐογίναπε δηῦτε. Πααΐγο5 ν θα! θπὶ 4ὰ ὋΠ 

ἐογῖνα δὴ αὖτε. Βοίμ6. ας ἀδθ5 γόβοχίοιιϑ 

ΠΤ ἀ]οἴδιιβ65 5. οϑὲϊθ ιιθϑίίοη ρὨΠ]Ο]οσΊαπ6 : 
« ΝΊΒΗΙ πηυέαπάππη οϑῖ, πὸ ᾿η!ἀϑοθπΊι5. 2}- 

« τχυϊταΐθιη, εἴεὶ Δ (ΧΙ), 4187, Ιϑρίταν εἰ 

« μὲν δὴ Ἀντιμάχοιο.. εἴ ἸρΙάεπι, 389, εἰ 
« μὲν δὴ ἀντίόδιον, ΡῈ ϑγηϊχθϑίπη, α«υϊ- 
« μὰ δὔϊαπι ᾿ρ515 Ἰ0οῖ5 Βαϊ πιὰ]6 ΒΟ Ρ56Γ15 

« εἰ μὲν δ᾽ : 5864 πο δὲ φυϊάθπι ἰαΐιπι πη-- 
« βαρπι γϑοθάθπαάιϊπ δϑὲ ἃ βουϊρίανα ΠΡ γὸ- 

« σι,» Οἷ ἐβὲ ἃ ἴουἹ 416 46] 4π165- πΠ5 ἴον- 

τηϊηθηΐ ἰὰ Ρῃγαβθ ἀργὸ ἀπηνέος, οἵ ἴοπί 
ἐδ εἴποτε δ᾽ αὖτε, 'πῷ τηθηδοδ ἄγνος γόιϊ- 

ΟΘη66, (δὲ5 ἃγ ΠΠ.65 ἀ6 βἔν!]8 π6 δοηΐ ροϊηξ 
ἀλη5 16 οαγαοζὸγα 6 ͵ὰ ροέεϊβ Ποιηόγιαθ. 

842, Τοῖς ἄλλοι:. Ηοπιὸγο πιϑοί βδοινθηΐ 
Ἰ᾿ Ἄγ τοΪ6 ἄνες ἄλλοι, δἕ ϑϑηθε πὸ [αὶ 

ἀοπμθν {πὲ ἰὰ ναϊθινῦ 48} ἃ δῃ. ΡΌ56. 
(δρεπάδης Ἰεὶ πιόπηθ ὁὴ ρους Θχρ! ιν τοῖς 

900 

ΘΟΙΏΙΩ6. ΘΧρυϊπηαπέ ὑπ 1Δέ86 ῬΓΌΡΓῈ, δός 

ϑεπο-ἰὰ, 165 Ἰὰ0}165 ασθοβ 481 ρενπηθίξοηϊ ἃ 

Αραπιθιηποη ἰοι 65 165 Ἰπ] 6165. 
848, Πρόσσω χαὶ ὀπίσσω. Ομ ἀϊδοαίο 

8. 16 56Π5 ΤΘ5 ΘΟΕ ἀ65 ἀθιιχ ΓΘ  Πη65 46 οθίζθ 

ογπιι!6 Ποπηόνι αιι6, {αἱ ον οΙόγ156 [ἃ σᾶ 856 
Βαππδῖηθ. Π’ργὸβ. ᾿᾿ἁπαϊορίθ, πρόσσω ἀέ- 

5516 16 ραββό, ο6 αὶ ἃ τέ ἀναηέ, εἰ ὀπίσ- 

σω,66 4{| 680 6. ἈΥΥἸὸγΘ, 66. 4αϊ π᾿ ἐβὲ ρ85 δῃ- 
Θογ6 νθηῖ,, 1᾿ ἀνοηΐν,  ΟΥΘΖ θ]τι5 ματι 16 νθν5 
70, οἁ πρὸ ἐόντα 5]ρπ1Έ.6 ἱποοηίθϑί Ὀ]οτηθηξ 

ἴε μα556. ἌΟΥ. ἅιι581 ὀπίσσω, Π1, 4411. 

844, Οἱ, ἐρεῖ, ἃ 1ὰ1, ἃ Αραπηθιηπομ. --- 

Μαχέοιντο Ἀχαιοί. Ηδενπε οἵ Βοῖμε ρτὸ- 
Ροβδοπέ ἀεὶ ᾿ἴνα μαχεοίατ᾽ Ἀχαιοί, μουν 
ἔαϊγθ αἰδραγαῖτγο 1 ἰαῦαθ. ΠΠ δδῇ Θου ἴα] 
4" Ὸπ π6 Βουῖ σαὸδγθ ΒΡ ΌΒΟΙ 16 ἀρ Ἀπ Πηὰ 

ἀδνᾶηῦ Ἀχαιοί, πιὰ15. 1] οϑὲ δθυϊαϊη δ .881] 
406 μαχέοιντο ε6ϑ8ῖ ἰὰ Ἰοφοπ ἈΠῈ ΠΠΠα16. 

849. Δαχρύσας. ΒοΙθαι, “4»Ὲ ρμοέέίφεε, 

1ΠΠ, 93-9ά : « ΑΟἈΠΠ16 ἀόρ]αῖνα! τα] 5 θΟῺ]}- 

Ἰληΐ δὲ πποΐῃϑ ργοιαρῦ; 1᾽ δἴπηθ ἃ ἴ] νον 6 }- 

56} (65 Ρ]θαυ5 ΡΟῸΣ ἀπ ἃΓΡοπῖ,» Ο δδῦ βου 
Ἰαὔροπε 4} θ]θαγο θη οἴου, δὲ ποῖ Ροϊπὶ 
ΡάγοΘ 4 αἴτηθ Βγιβόϊβ. 505. ἃρρεὶ ἃ Ὑμέ- 

115 τηοπῖγο ἀμ] Ζαθηθηΐ, νοῦ5 9δὅ-906, ἰ6 
Γοβδθηςπηθηῦ ἀμ Οὔΐναρα : ἢ γάρ μ᾽ 

᾽Ατρείδης... ἠτίμησεν. 
860, Ἐπὶ οἴνοπα πόντον. ογ. Υ͂, 771. 

Ἠιπάοστῖ παϑὲ ἰοὶ ἐπ᾽ ἀπείρονα πόντον, ἰ6- 
ο0η. αἰζγιθιιέθ ἃ Αγιβίασαιθ οοπίγο ἴοι 
ΓΑΙ ΒΘΙΩ]ατιοθ. 1,6 οπαπροπιθηῦ [ας ἀἶδρα- 

ταϊῖσο ᾿᾿μἰδίιβ; τα ]8. οδὲ ᾿]αίι8. δϑὲ ὑπ εἶδ 

οοαχ οὰἁ 16 ἀϊραπιπια δὲ 18. 4υ ἀπ 6 ΘΟῺ- 

Ἰδοῖινο, 1,65 ο] θη 5 ἀἰϑαΐθπι ξοῖνος, [6 νη; 
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ΔΝ ᾿ , ΡΝ. - 5 Ἶ 
πολλὰ δὲ μιητρὶ φίλῃ ἠρήσατο χεῖρας ὀρεγνύς 

“" , λ ᾿ " " Ἂ . 

Μῆτερ, ἐπεί μ᾽ ἔτεκές γε μινυνθάδιόν περ ἐόντα, 

τιμήν πέρ μοι ὄφελλεν Ὀλύμπιος ἐγγυαλίξαι, 
" γ ξ “) - Δ “, 

Ζεὺς ὑψιδρεμέτης" νῦν δ᾽ οὐδέ με τυτθὸν ἔτισεν. 

Ἢ γάρ μ᾽ ᾿Ατρείδης εὐρυχρείων Αγαμέ γάρ μ’ Ατρείδης εὐρυχρ γαμέμινων 8355 

ἠτίμ᾽ησεν ̓  ἑλὼν γὰρ ἔχει γέρας, αὐτὸς ἀπούρας. 
[ 7 ͵ Ξ -οφφ ΔΛ κγ Γ Ὡς φάτο δαχρυχέων᾽" τοῦ δ᾽ ἔκλυε πότνια μιήτηρ, 

τ έ ὰ Ρ] θ᾽ 4 ῃ “λὸ Ὰ » Ζ . ἡμένη ἐν βένθεσσιν ἁλὸς παρὰ πατρὶ γέροντι. 
Καρπαλίμως δ᾽ ἀνέδυ πολιῆς ἁλὸς, ἠὔτ᾽ ὀμίχλη, 

χαί ῥα πάροιθ᾽ αὐτοῖο χαθέζετο δαχρυχέοντος, 360 

Τέχνον, τί χλαίεις ; τί δέ σε φρένας ἵχετο πένθος ; 

Ἔξαύδα, μὴ χεῦθε νόῳ, ἵνα εἴδομεν ἄμφω. 
Ν ᾿ Ἵ 7 Ἵ Ρ Ξ Τὴν δὲ βαρυστενάχων προσέφη πόδας ὠχὺς Ἀχιλλεύς 

᾿ - 41 αν ἢ 

Οἶσθα ̓  τίη τοι ταῦτα ἰδυίῃ πάντ᾽ ἀγορεύω : 865 

Ωχόμεθ᾽ ἐς Θήδην, ἱερὴν πόλιν Ἠετίωνος, 
᾿ Χ , δ 5. 2 Ὧν ΄ τὴν δὲ διεπράθομέν τε χαὶ ἤγομεν ἐνθάδε πάντα. 

εξ οἴνοψ, γοῦρθ, δοιηῦγθ, ποϊγαξνθ, νυἱοπὶ 
46 οἶνος. Οπ ργοἠοπραιῖῦ ᾿ΥἸ παν οπιθηΐ ἐπὶ 
ξοίνοπα πόντον. 

8962. ΠῈερ ὀᾳφυϊναυξ 1οἱ ἃ πέρι ἁάνουθ 6, 
ἐα ἐν ηπιοηϊοηέ. 

868. Παρὰ πατρὶ γέροντι, ῥτὲβ ἀ6 505 
νἰθαχ ρὸγθ, ργὲβ 46 Νένέθ. Τ φε5. ἐξαιϊα 

6116 ἀς Νέγέβ εἵ 46 Πουῖβ. 
861. Χειρί τέ μιν.... (8. γεγδ δϑὲ 80ιι- 

νϑηΐξ γόρέϊέ ἀὰπ8 Ἠοιηὸγθ 1,65 δχρυδβ- 
β'οπβ ἔπος ἔφατο εἰ ἐξωνόμαζε 5οπὶ 55- 
ΠΟΠΥΙΉ65. (Ἶ 65 πὸ ραγα ἰαυτοϊοσίο. 

868. Ἵνα εἴδομεν ἄμφω, ἃῇπ 4116 ποιι8 
ΒΔ ΟΠ Οτι5 ἴοι5 165 ἄθαχ, ὀσαϊναιε ἃ ἵνα εἰδῷ 
χαὶ ἐγὼ, «απ 416 ΠΊΟῚ 551 16. 516 }6. 

ΤῈ πιοὺ εἴδομεν 658 ἂὰ 50] ποῦ, ροαν εἰ- 
δῶμεν. 

866-892, ᾿Ωγόμεθ᾽.... (65. νἱπρίτϑορε,. 
γΕΥ5 50πηΐ τηᾶγητιό5. 4056 15 ἀλπθ. 16. πηὰπιι-- 

501 46 Ὑρηϊβδθ. Τι αἰμόϊδθθ. δῦ πιοιινέθ 
ΟΟΠΊΠῚ6 1] 51 : ὅτι παλιλλογεῖν παρή- 
τῆτοι" ἀλλότριοι ἄρα οἱ ἐπιφὲρόμενοι 
στίχοι εἴχοσιν ἑπτά. 81 οεἴία ποῖδ δϑὲ α᾽Α- 
Υἰδίαγυ {α6, οα. Ῥουΐ αἶγα 46 ἰ6 φσγᾶπα οὐἹ]- 
41|6 ἀπιγαϊξ αὐ, οδίϊθ [015 σουημηθ Ἀ1]|16 115, 
ἀυϊῖίον 165 δρυοιηθηΐβ ἦἀθ Δέποἀοϊο, Οἱ, 

ΑΘΒΠΠ16 γόρδξο 65 ο]ιοϑὸ8. απὸ ΤΊ Οε15. 581 

δ οἰΐεϊ ; πιὰ]5. [ἃ μαβδίοῃ. θχρι παρ αι} 

Ι65 γόροϊβ, δὲ νειὰ πηόπηθ {α}} 165 σέρὲϊξο, 

Ο᾽ἐδὲ ἰὸ Ῥγϑιηϊθυ βχϑπιρὶα 46 065 σϑβρτὸ- 
ἀαοίοπθ ἰθχίμθ}]ο5 46 Ῥἢγαθθ5 εὐ Ἂ6 
{γᾶ 465 46 165 χη ἄθνηθ5. οπὲ ἑαπὲ γϑρτο- 

οΠόοθϑ ἃ Ἠοπιὸγθ, Ζέποάοϊθ ὀΐαι!ξ. ὑπ χαΐ- 

{ππ6 ΘΟΙΏΠῚ8. ΠῸ5 ΚΘ η85 αἰ δβρυιῖ, εἵ 1] δοου- 
ἀαγηπαϊῦ ϑγϑιὀπηα Ἰπϑιηθηξ 165 τέρἝεποῃβ, 
ΠῚ γϑίαιβαιυ τπαόμπηθ 1685 Ῥάβϑδαρθβ οὰ [ἃ 5110-- 

ῬγΘδϑίοη. ἀ65 ψὑϑῖβ τόρόϊόθ πιιβαϊὲ.. ἃ Ἰὰ 

διιέθ 465 1Πό65. ΑὐἹδίδγ {6 ργοΐθϑιο ἀ᾽οσ]- 

ΔΙ ΘΟὨΐγΟ 165. τυ} 110 Π5 [165 ῬΔῚ 508 

ἀδνάποιοσ. Οἡ νοπάγαιϊι 4111] οὐξ τη18. Ἰοὶ 

1ὰ α1Ρ]6 ροϊπῖόρ, οἵ 4} δὰΐ 1586 Ηο- 
τὸν ἀθ 5᾽ἐΐγε τοχίμιθὶ]θπηθηῦ τϑρυο 10. 

3566. Θήθην. Τπέθέ 465 ΟἸἰο65, σὰν [Ἢ6]- 

Ἰοϑροηΐ, 1.65 ΟΠ 68, απῖ-οι, ὀμπη!ρτὸγθῃΐ Ρ] 15 
ταγὰ ἀ6 1ὰ Ἑσοδάρ, δἱ αἰὸγθηΐ 5᾽ Ἔΐα θ]1ν ἀλη 8 

16 Ῥᾶγϑβ ἀπάαθὶ οϑὺ γθϑῖό 16 ποπὶ ἀ6 ΟΠ] οἷο. 

- Ἱερήν. Οπ ρμβιῦ 1 δπίθμνο ἂὰ ΡΡΌΡΓΘ, 
ἃ σάιι56 4165 ἰΘ 10} }65 οἵ 465 ΠἸθὰχ σοῃϑαογόβ : 

Π815 Ηοπιὸγο ἈΡ06116 δαογό., φοιηπηδ εἰ ρῖιι, 

ἴοιξ 66. 4ὶ 86 ἀϊἰδείηριιθ μὰν ππ οἀρδοϊὸγο 

46 συαπάραν, --- Ἠετίωνος. Κότίοπ. ἐταϊι 16 
Ῥὲγθ αἀ᾽ Απαγοιραααρ. 1] ἀναὶϊδ ὁτέ τπό ἀλη5 

Ι6 ϑὰς 46 ἰὰ υ}]6.. δὲ μὰν Α]16. ππόπιο, 

γογΘλΎΪ, 4106, 

-»»" αν 
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Καὶ τὰ μὲν εὖ δάσσαντο μετὰ σφίσιν υἷες ᾿Αχαιῶν, 
ἐχ δ᾽ ἕλον Ἀτρείδη Χρυσηΐδα χαλλιπάρῃον. 

Χρύσης δ᾽ αὖθ᾽, ἱερεὺς ἑ ἑχατηδόλου Ἀπόλλωνος, 370 

ἦλθε θοὰς ἐπὶ νῆας Ἀχαιῶν χαλχοχ ιτώνων, 
λυσόμενός τε θύγατρα, φέρων τ᾽ ἀπερείσι᾽ ἄποινα, 

στέμματ᾽ ἔχων ἐν χερσὶν ἑκηδόλου Ἀπόλλωνος 

χρυσέῳ ἀνὰ σχήπτρῳ, καὶ ἐλίσσετο πάντας Ἀχαιοὺς 

᾿Ατρείδα δὲ βόλμστα δύω, δοβμαϊγορέ λαῶν. 8175 

Ἔνθ ἄλλοι μὲν πάντες ἐπευφήμησαν Ἀχαιοὶ 

αἰδεῖσθαί θ᾽ ἱερῆα χαὶ ἀγλαὰ δέχθαι ἄποινα" 

ἀλλ᾽ οὐκ Ἀτρείδῃ Ἀγαμέμνονι ἥνδανε θυμῷ, 
ἀλλὰ χαχῶς ἀφίει, χρατερὸν δ᾽ ἐπὶ μῦθον ἔτελλεν. 
Χωόμενος δ᾽ ὃ γέρων πάλιν ᾧχετο᾽ τοῖο δ᾽ Ἀπόλλων 880 

εὐξαμένου ἤχουσεν, ἐπεὶ μάλα οἱ φίλος ἦεν, 
- ἊΣ; 9 

ἧχε ὁ᾽ ἐπ᾽ Ἀργείοισι χαχὸν βέλος οἱ δέ νυ λαοὶ 

θνῆσχον ἐπασσύτεροι, τὰ δ᾽ ἐπῴχετο χῆλα θεοῖο 
7 ϑι. λ δ. Ὧν ᾿ ." " Χ “ 

πάντη ἄνα στρατὸν εὐρὺν Αχαιῶν. Αμμι δὲ μᾶντις 

εὖ εἰδὼς ἀγόρευε θεοπροπίας Ἑκχάτοιο. 385 

Αὐτίχ᾽ ἐγὼ πρῶτος χελόμνην θεὸν ἱλάσχεσθαι᾽ 

Ἀτρείωνα δ᾽ ἔπειτα χόλος λάόδεν, αἶψα δ᾽ ἀναστὰς 

ἐπείλησεν μῦθον, ὃ δὴ τετελεσμένος ἐστίν ᾿ ᾿ υ. ᾽ ὴ υξνος ὃσ 5 
-Φς 2 

Τὴν μὲν γὰρ σὺν νηΐ θοῇ ἑλίχωπες Αγχαιοὶ 
μὰ 

3609. Χρυσηΐδα. Ἠοτπὸγο πὸ αἴ ροϊηΐ 
οοτηπηθηΐ ἰὰ 116 ἀθ ΟΠ νυ ϑὸβ 56 ἐγοιναῖ ἃ 
ΤΗέρέ. Οπ ϑιρροβθ «ι᾽ 6116 γ ἐξαιξ Θομηπι8 
ΡΥδέγεϑβθ, οἱ 46 1}16 ὀϊαϊς αἰζδοθμέθ δὰ οα]ῖο 
α᾽ ΑΡΟ ΠΟ 5πη] πη} 16 ῃ. 

972-879. Λυσόμενός τε.... ὕΟΥΘΖ ρμ]8 
μαυὶ 195-16 οἱ 22-9ὅ, εἴ 165 ποῖΐθϑ 5111 665 

γΕΓ5. 
881. Ἐπεὶ μάλα. Οὑεϊ ιι65 ἀποῖθη5 [οχ- 

[65 ἀομπδθηξ 16] 1Π6 γα ηΐθ, Π|815 δία 

ναναπΐθ π6 ΟΠδηρσα ΤἹΘΠ ἅτ 56Πη5. ϑολοίϊος : 

Σέλευχός φησιν ἐν τῇ Κυπρίᾳ καὶ τῇ Κρη- 
τιχῇ, ἐπεὶ πάνν οἱ φίλος ἤεν᾽ καὶ 
Θεαγένης δ᾽ οὕτως προφέρεται. --- Οἱ φί- 
λος, ἱροὶ σαγιις, οἷον ἃ Αρο]]οη. 

583. Τὰ... χῆλα. Ὀύρπου; « Τ΄ά πὸ ἀο1ι 

᾿ Ν .- 
ἐς Χρύσην πέμπουσιν, ἄγουσι δὲ δῶρα ἄναχτι" 390 

Βᾶ5 ἐξ Ῥγὶ5 ρον 1 Ἄντο]6. Τὰ δέ 65ὲ αἰ, 

Θοιητη6 ἈΠΠ| 65, ΡΟῸν ταῦτα δέ; οἔ χῆλα [τ] 
βου αἰ ἀρροβιϊοι ἢ ἀῶσ ακέθηι, ἐθία ἴπ- 
ψιιαηι. 1,6 τηθπηθ οὰ8. 56 ργέβθηϊθ ἅτ ὑθ 8 

8591, τὴν δὲ.... ἄγοντες κούρην Βρισῆος, 
δὲ μὰ] 16 οΙ5. Ἀ]Π|Θαγ5..» (δια οὔ βου νδίίοη, 

σοπίουμηθ ἃ ἰὰ ἀοοίνιπο αἀ᾽ Αὐιβίαυιιθ, οϑί 

ἀἴἴιης ἱπιρογέαποθ σαριζαϊο Ροὰν ᾿᾿Ἰηϊερρνέ- 

ταῖοα οογγθοῖθ 46 ἴὰ ἀϊοίίομ Ποιπόγι πε, 

388. ᾿Ηπείλησεν μῦθον. Πἰιιηιδὶς νόγδιις, 
ἀτ Βοῖμο. ΤΠ θυβ οι ργοροόϑαῖ ἀ6 ᾽ν μῦθον 
ἐπηπείλησεν. ΒοΙΠ6 ρῥγόϊζόγογαις ἠπείλησέ 
υξ μῦθον. Μαῖ5 Ηοπιὸτε αἷς ἀπειλεῖν τινί 

τι οἵ ποὸῃ τινά τι. [μαἰϑϑοη5. 6 1Π|6ὰγ8. 16 

Ροδίθ νϑυβιῆον ἃ 8ὰ ρυΐϊδο οἵ ἈξΘΙΈΘ ΟΣ [65 

ΘΟ Ρ65. ΠΆΓΠΠΟΠΙΘΙ1868. 



28 ΤΑΤΑΔΟΣἊΑ, [1 

Ἃ Ἂς 7 κ᾿ , "“Ὃ ͵ ", 

τὴν δὲ νέον χλισίηθεν ἔδαν χήρυχες ἄγοντες 
, ὩΣ δ, ἷ 3 “-" 

χούρην Βρισῆος, τὴν μοι ὁόσαν υἱες Ἀχαιῶν. 

Ἀλλὰ σὺ, εἰ δύνασαί γε, περίσχεο παιδὸς ἐῆος᾿ 
“ 

ἐ 

-- 

ἐλθοῦσ᾽ Οὔλυμπόνδε Δία λίσαι, 
“ 
εἴποτε δή τι 

δ) 5» » ν Ἀ . ᾿ 

ἣ ἔπει ὥνησας χραδίην Διὸς ἠὲ χαὶ ἔργῳ. 9390 

Πολλάχι γάρ σεο πατρὸς ἐνὶ μεγάροισιν ἄκουσα 

εὐχομένης, ὅτ᾽ ἔφησθα χελαινεφέϊ Κρονίωνι 

οἴη ἐν ἀθανάτοισιν ἀεικέα λοιγὸν ἀμῦναι, 

ὁππότε μιν ξυνδῆσαι Ὀλύμπιοι ἤθελον ἄλλοι, 

Ἥρη τ᾽ ἠδὲ Ποσειδάων καὶ Παλλὰς ᾿Αθήνη. 400 

Ἀλλὰ σὺ τόνγ᾽ ἐλθοῦσα, θεὰ, ὑπελύσαο δεσμῶν, 
τ ἢ δ' οἷ ΙΑ 3. 5 Ἁ Ὑ 

ὦχ᾽ ἑχατόγχειρον χαλέσασ᾽ ἐς μαχρὸν ᾿Ολυμιπον 

ὃν Βριάρεων χαλέουσι θεοὶ, ἄνδρες δέ τε πάντες 

Αἰγαίων᾽ - ὁ γὰρ αὖτε βίῃ οὗ πατρὸς ἀμείνων " 

898. Ἔζος , ρόμια! βιμρι!ον. πηλβοι! τη 
ἀ6 1᾽Δα]οοῖ ἐώς,, δοπιις., ἀἰδτπριιό μὰν ϑἃ 

νἈ]Π]ὰποθ. Δέποάοίε ᾿ἰδαϊ ἑοῖο, ἀἀπΠ5 16 56Π5 
ἀθ σοῖο, 551] 110. αι ΑὙἸβίαναιιθ ἀῤφοίαγα 
ΔΌΒΟΙαΙΘηΐ ᾿ΠΊ 00 5510}6. 

896-406. Πολλάχι γὰρ.... Δέποάδοϊε γ6- 
ΤΆ ΠΟΠ ας 665 Οη76 νϑῦ8. ΑΥὐιδίασαθο : ἣ 

διπλῆ, ὅτι ἀπὸ τούτου ἕως τοῦ, Τὸν χαὶ 
ὑπέδδεισαν, Ζηνόδοτος ἀθετεῖ. Ο᾽ ε51 
ὀνϊἀδιηπηθηΐ διὰ τὸ ἀποεπές. Δόποάοίο ἴτοι- 

γα οοἰίο Βδίοιγθ ἸΠ] αΣΊΘι86. ΡΟὰ ἰὰ πηὰ- 

65:6 ἀἰνίπθ, δ 1] πὸ νουΐαιδ Ρᾷ5. «α᾽οη [ὰ 
παῖδ σὰν ἴθ οοιηρία ἀ Ἠοιπὸγο, Οδθρεμπάθῃϊ 
1] ἀναῖῦ Ἰαϊδϑό 16 ρᾶβϑϑδᾶσθ π8 505) ΘΧθπι- 
ΡΙαῖγθ, ἂιι πο] 5. 6 ΠΊΆΡΡΘ, ΡιΠ574π6. ΑΥἹΘ5- 

ΤΥ 46 ποΐθ ἄθαχ ἐδ 565 νὩρ]ηΐ65. 
9896, Πατρός, 46 τηὺπ ρὸνο, ἀδ Ῥέϊόε. 

997. Κρονίωνι, ἅπ {|5 ἀ6 ΟΥΌπο5 οἷι 5ὰ- 

ἴαγη6, ἃ διριῖον. 
899. ᾿Ολύμπιοι, 165 Βα ϊταπῖ5. ἀθ [Ὁ- 

Ιγπρθ, 165 ἀϊθιχ 46 ἰὰ οοὰν ἀπ {πρ]ΐον, 

400. Ποσειδάων, Νερίαπο, {γὸγο ἀθ 1ὰ- 

ΡἰζεΡ οἱ ἀθ Ριαΐοῃ. --- Παλλὰς Ἀθήνη. 
“έμποάοϊς. πηρεΐαι! δ ̓οὶ ΑΡΟΙ]]οπ ἃ ἴὰ μ]αθθ 
ἀθ Μίμπορνο. ϑολοίϊος : ὅτι “Ζηνόδοτος γρά- 
φει Φοϊόθος Ἀπόλλων. θλη5 16 τηληιι8- 
οὐδ ἀθ Ν᾽ δῃΐβ6 1] ΠὟ ἃ ροϊηΐ ἀ6 ἀἰρ]6, Ροϊη- 
τόθ. οὰ ποη, ἃιτι νϑὺϑ5 400 ; πηλ15 ἐϑεϊθ βοῃ 6 

856 ΧΔρΡογία ὄν] ἀθπιπιθηῖ ἃ τἀπὸ αἀ1ρ]6 Ροϊηϊέθ 
ἀ᾽ Αὐγιβίαγσιθ. ον ἰὰ ποίθ ΧΧΙ, 444 50} 

16 πιο ἀδ γόνοϊθ βιρροβό μὰν Ζέποάδοιο. 

403, Θεοὶ.... ἄνδρες. Το : « ΗἨομὸγο 

ἀἸἰδπριθ Ὀ] 516 1}5 ἴο]5. 16 ποτὰ 486 165 ἀϊθαχ 
οὐ 16 πὸπὶ 416 [65 Ποιηπηθ5 ἀοηπθηΐ ἃ τη 

οΠ]θῦ. Τι6 Ῥυθιη]ον ἐξϊαϊ 588Π5 ἀοαξθ 6618] 4] 

56. ἐγοιναῖϊῦ ἀλπη5. αἾ ἈΠ οΙθπ5 ροδπι65: [6 56- 
οοπά, ἰ6 ποῖὰ ογάϊπαῖγθ, Ἐποοῦθ ἀπ [θΠ105 
α᾽ Ἠοπιὸνο, τουΐο Ροόβίθ δεῖ τοραγάφθ δομηπια 
15 ΡΙΓόΘ Τὰ [65 ἀἴθιχ, » 

404. Αἰγαίων (α). (6 Βηεϊαγέθ ου ἔρόοῃ, 
[6 πιοπϑίγδ αὐχ οϑηΐ Ὀγᾶ5, ὀΐζαϊῦ πό εἰ Τγδπιι5 

εἱ ἀ6 Οὐα, ο.-ἀ-ἃ, ἀπ ΟἸ6] οὐ ἀθ ἰὰ ΤΟΊ. -ς 

Ὃ γὰρ..-. Δέποάοξο Θά πρϑαϊς σοῖτο ἔπ 46 
νϑῦ5, δὲ ἃ]οιίαι τ απ Ἀπ ΓΘ γὉΥ5 41] πἾ δὲ ροὶπέ 
ἀλπ5 πὸ5 πη Πιιϑου 5. Μα15 16 τοχῖθ ἀθ Ζόπο- 

ἀοία ἃ ἐξέ αἰϊένό μὰν 165 οορίϑίεβ : ὃ γὰρ 

αὗτε βίῃ πολὺ φέρτατος ἁπάντων ὁπό- 

σοι ναίουσ᾽ ὑπὸ Τάρταρον εὐρώεντα. Οχ 
νοὶ θῖθη 4} ἴαθς νρ τῶν ὁπόσοι, πιλὶ5 

ΟὮ 56 νοὶϊξ Ρ85 416] ὁξαῖϊῦ 16. πιοῖ ἅπὰὶ ἄϊι 
ῬΓΘΠΊΙΘΡ ν 65. ΑὙ δῦ 416 τ ρΟιι5586 ἰὰ ἰθοοῖ 

ἄς Δόποάδοϊεα, ρᾶγοβ «υ ρέοι Θϑῖ πῇ ἀἶδι 

ΠΊΔΡ1), Θὲ ΠΟῚ ππ 465 ἀἴθιχ 4αὶ ϑοηΐ ἀδΔη5 

Ιὸ Ταγίασο : οὖχ ἔστι δὲ τῶν Τιτάνων ὁ 
Αἰγεὺς, ἀλλ᾽ ἐνάλιος θεός. Αὐἰδίαγαια. 6π- 

ἴοπὰ μὰν Τιτάνων [65 νένοϊτό5. μ]υπρόϑ τι 
[οπὰ ἐ65. θηΐευβ. Ἐρόοῃ οἱ ἔρόέε όϊαις, 

οομλπη6 165 ΓΙᾺ Π5, ἀη {5 ἀπ ΟἸοὶ οἱ ἀο ἰὰ 

ΤΟΡΓΘ ; Πλλ15. 1] παν θΟΙηΐ ΘΟΠΒρΙγό νὸς 

565 ἰγὸγθβϑ, [65 ΤΊ Π5 ῬΥΟΡυ θοαὶ αἰΐ5. -- 
Οὗ πατρός, 4.16 50 ρὸγδ ἃ ᾿ιϊ, φὰ γνδηιι, 
ΤΡ Βταΐα5 βίῃ οὗ δϑὶ βάγαθε μὰν Αὐϊδίαναιθ. 

ἈΡΟ]]ομϊα5 : οὐ διὰ τοῦ ν βίην, ᾿Ἀρί-- 
σταρχος. Ομ |τὖ Ἰὰ πρὸπιθ ποίθ ἀλῃ5. [65 



[1] ΓΛΙΑΔΟΣ Α. 20 

Ἀ ν 

τὸν χαὶ ὑπέ 

ε . , " ἧς ἯΠ ͵ ν ς ῥα παρὰ Κρονίωνι χαθέζετο χύδεϊ γαίων χ0Ὁ 
. 3 υ 

δεισαν μάχαρες θεοὶ, οὐδέ τ᾽ ἔδησαν. 
γν -»" ᾿ ς Ὰ δὴ , Τῶν νῦν μιν μνήσασα παρέζεο χαὶ λαδὲ γούνων, 

αἴ χέν πως ἐθέλῃσιν ἐπὶ Τρώεσσιν ἀρῆξαι, 

τοὺς δὲ χατὰ πρύμνας τε χαὶ ἀμφ᾽ ἅλα ἔλσαι Ἀχαιοὺς 

χτεινομένους, ἵνα πάντες ἐπαύρωνται βασιλῆος, 410 

γνῷ δὲ χαὶ Ἀτρείδης εὐρυχρείων Ἀγαμέμνων 
[ “»“΄ οἵ " " 3 ῸὉ-Ὁ Ε " 

ἣν ἄτην, ὅτ᾽ ἄριστον ᾿Αχαιῶν οὐδὲν ἔτισεν. 

Τὸν δ᾽ ἠμείόετ᾽ ἔπειτα Θέτις κατὰ δάχρυ χέουσα" 

Ὥμοι, τέχνον ἐμὸν, τί νύ σ᾽ ἔτρεφον αἰνὰ τεχοῦσα ; 

Αἴθ᾽ ὄφελες παρὰ γηυσὶν ἀδάχρυτος χαὶ ἀπήμων ῳ1ὅ 

ἧσθαι, ἐπεί νύ τοι αἶσα μίνυνθά περ, οὔτι μάλα δήν᾽ 

νῦν δ᾽ ἅμα τ᾽ ὠχύμορος καὶ ὀϊζυρὸς περὶ πάντων 

ἔπλεο᾽ τῷ σε καχῇ αἴσῃ τέχον ἐν μεγάροισιν. 

Τοῦτο δέ τοι ἐρέουσα ἔπος Διὶ τερπικεραύνῳ 

εἶμ᾽ αὐτὴ πρὸς Ὄλυμπον ἀγάννιφον, αἴ χε πίθηται. 420 

ϑολοίίος. ΑἸηϑὶ 1ὰ Ἰθοοη ἀ᾽ Αὐἱβίαυαιιθ οϑὲ βίῃ 
οἴ ποι βίην. ΒοΟΙ 6 ρυοροβθ 46 ᾿νε ἀντιδίην 
ἅἃ θὰ 46 αὖτε βίῃ, ἃ σαπι56 46 1ὰ αἰ βου] ό 

ἀς Ὀῖοπ δπΐθπάνα αὖτε. (8 4111 πηοῖϊνθ, 56- 
Ιο αἱ, οθεΐα οοπ]θοίανθ, ο᾽θϑὲ ργέοϊβόπιοπὲ 
ἴὰ φονυγθοίΐίοη αἰ ΑΥΙβίασ 416. 411 ουπδίαϊθ 

βίην ἀδπ5 δϑυ αὶ 5 ΠΠΔ ΠΙΒΟΥ 5. ΔΙΘΧΔΠΑΥΠ5. 

Ανϑο ἀντιθίην, ἴουξ ἀδνιθπάνγαις ρᾶγ[αϊ : 
« απε 16, σοπρ 555 σε αἰΐφμο (ν. 278; 

«Ἑ (), 220: Φ (ΧΧΙῚ, 220), Μυνεϊον 65 

« μαΐγε σι (φ]ο, μος δῖ, [Ὁ Ἰ5βι πητι5: 

« 488 ἀρίὰ δϑὲ βϑηϊθηϊα, ψζαιπ, αὖτε φαϊά 
« 5101 γ]1ξ, νἱχ Ἰπῖο! σὰ. ἂὖ οἵ αν, 116π- 
« 406 ε Εἴ τ, Ῥϑυπλμῖαγ ἸῃΐΘΡ 56. ἐγαἶαί!- 
« ἔϊππι δϑέ,» Βοίῃβ δχαρσὸγθ δαποοιαρ, 66 

5612}}]6, 1ὰ αἰπουϊό. Αὖὗτε δϑοῇ τὰ πποί 

τρδδ-νᾶσιιθ δῃ 801, δὲ 41 πὰ σιὸγο, ἃ οὐϊέ 
ἀθ γάρ, 46 1 ψαΐθαγ ἀἶπ6 1πϑἰβίδῃοθ, 
ΘΟΠΊΠΊΘ Ψ67Ὸ ἀλπ5 δγγενεγο, οὐ σοι πὸ- 

ἴγ6 ΘΧργοβϑίοη δάνθυ θα! 6 ἐπ ο}γ78ὲ ἀλΠ5 505 

56Π5 ΡΙΌΡΓΘ, 4υπά 6116 π’ ἔζα Ἔπθοῦο 
4 ἀπη6 ἀηποχο ἀδ 6α7, οἵ φιΐθπ ἀ15α1 οοΥ- 
γϑοϊθιηθηΐ δα 6π εἴγε, 

406. Οὐδέ τ᾽ ἔδησαν, οἱ 115 π᾿ Θπομαϊπὸ- 
νηΐ ροϊηΐ Παρ ὶζογ. 

408. Ἐπὶ Τρώεσσιν ἀρῆξαι, ο᾽ 651:-ἀ- αἴτια 
ἐπαρῆξαι Τρωσί. 

410. Ἐπαύρωνται, “"μαπίμν, Ἰουϊδδθηΐ, 
1.65 Οὐθοὸθ δυσοηῦ ἀἰουβ ἰὰ γἝροιηρθηβ8 

«115. την θπε Ροαν ἴθ ἀδίέγοποθ ἃ ἅπ 
Βοιηπθ ὅθ] αα Αρδπηθηηοῦη. [6 ψο}) 

ἐπαυρίσχω, ἐπαυρίσχομιαι 56 ἔγοινα ἀδη5 
66. 86η8 ΠΌΠΙσΙΟ, ΥἹ, 868, οἱ Οάγοςόο, 

ΧΥΤΙΙ, 107. Ἠέβιοάθ, Οξιννος δέ 7υιι5, 

γΕΓ8 298, οἵ α΄ δαΐγεβ ροδίθβ ᾿'οπὲ θιηρ]ογό 
46. τηόπιθ. 

413. Ἣν ἄτην, 58 [0]16. 1.6 τηοΐ ἄτη, 
ἀληῃ5 Ηοιηὲνθ., 8 σθμθ. ἀνθαρίθιηθηΐ α᾽65- 

Ῥεῖ, ὁρσαγοηθπξ σοαρΡΆθ] 6, τἀπὸ ίααξα ἀ᾽ οἡ 

Ῥέβα! 6 ψζαθίαθ οα]ατηϊτό, 
418, Κατὰ δάχρυ χέουσα, ο᾽ ἐ5[-ἀ-ἀἴγ 

χαταχέουσα δάχρυ. 
414. Αἰνά, 1᾿Δ6]} ΘΟ. πεδαΐγο ροὺν 1᾽Δἀ- 

γΘΡ)6. ϑολοίϊοα : ἐπὶ χαχῷ, Ῥοιν τπΆ]Π6 αν, 
ῬΡΟΌΣ ΠΟΙ͂ΓΘ πλλ Θὰ ΘΟ πηι. 

416. Τοι αἷσα ἐᾳυϊναιξ ἃ αἷσά ἐστί σοι 
ζώειν. --- Μίνυνθά περ, οὔτι μάλα δήν. 
ἈδιπάγαιιθΖ, ἀλη5. σθέξο ταπτοϊορίθ, ἰὰ θ]λσο 

46 1 Ἔχργοβϑίοι πόραϊνο. Οὐ δβϑὲ, ΘΟ πη π16 ΠΟΙΙ5 
᾿γΟἢ5 αἷξ Ρ] 5 παπ!, νθὺ5. 230, ἀπ νόντὰ-- 

θ]6 δμομυ]οβθηθηΐ, οἵ πὸπ Ρᾶ5 1η6 ΡῈ 
γόρόιτοη α᾽Ἰἀόο. 

417. ἸΠερὶ πάντων, ργὼ εοέθνῖ5, Θηΐγ6 
ἴου5, Ρ᾽α5 70 Ρὰ5 πῃ, 

430. Ἀγάννιφον, οοπνογ ἀθ ποῖρϑϑ Ἀ00- 
ἀαπΐθβ. 1] εἀρὶτ ἀθ ΤΟΙ. πὴρθ ἃ ῬΓΟΡΙΘ, 
ἀ6 ἰὰ πιοπΐαρπα 46 ΤΠ 655}}16, 1,8 ϑοπηπιθὶ ἀς 
ΓΟΊγαρΡο εϑὲ οουνον 46 ποῖρθ5 ἔζθγηθ}165. 



“0 ΙΛΙΑΔΟΣ Α. 

Ἀλλὰ σὺ μὲν νῦν νηυσὶ παρήμενος ὠχυπόροισιν 

μήνι᾽ ᾿Αγαιοῖσιν, πολέμου δ᾽ ἀποπαύεο πάμπαν. 
Ζεὺς γὰρ ἐς ᾿Ὠχεανὸν μετ᾽ ἀμύμονας Αἰθιοπῆας 

χθιζὸς ἔδη χατὰ δαῖτα, θεοὶ δ᾽ ἅμα πάντες ἕποντο. 

[1] 

δωδεχάτῃ δέ τοι αὖτις ἐλεύσεται Οὔλυμιπόνδε " ἜΣ 
δ 

χαὶ τότ᾽ ἔπειτά τοι εἶμι Διὸς ποτὶ χαλκοδατὲς ὁῶ, 

χαί μιν γουνάσομαι, χαί μιν πείσεσθαι ὀΐω. 
ΠῚ ᾿ Δ᾽» , ᾿ πὸ 

Ὡς ἄρα φωνήσασ᾽ ἀπεδήσετο, τὸν δ᾽ ἔλιπ΄ αὐτοῦ 
χωόμενον χατὰ θυμὸν ἐϊζώνοιο γυναιχὸς, 

ἥ:, -ἰξ ἢ 5. ἢ ἢ , 4ῚῈ ἌΣ 6} ΔῊ ἢ 
τὴν ρα βίῃ ἄέχοντος ἀπηύρων. Αὐτὰρ Οδυσσεὺς 230 

ἐς Χρύσην ἵχανεν ἄγων ἱερὴν ἑκατόμἝην. 

Οἱ δ᾽ ὅτε δὴ λιμένος πολυξενθέος ἐντὸς ἵχοντο. 

ἱστία μὲν στείλαντο, θέσαν δ᾽ ἐν νηὶ μελαίνῃ, 

ἱστὸν δ᾽ ἱστοδόχῃ πέλασαν προτόνοισιν ὑφέντες 

422. Πολέμου δ᾽ ἀποπαύεο. Ὑινσιε, 
ἐπόϊαο, ΙΧ, 6δδ : « Οδίεγα ρᾶτ06, Ρᾳθ1, 

« Ρ6|1ο. » 

428. ᾿Ἔς Ὠχεανόν, εἶνε 1 Οὐόδῃ, οΠ᾽6 2 16 

ἄϊοα ἀ6 ἸΟςέαπ. Τθὼη9ς Ἠοπηὸγο οἱ ἐἰδη8 

Ἠόϑβιοάο, Ἰ᾿Οοόδλπ δϑῦ πῇ {6 ν 4] δπΐοιγα 

16 ἀϊδααβ ἀθ 1ὰ ἴθυγθ. ΑὙὐἹβίδυ {πι6, ἃ ῬυΟ ΡΟ 

ἄτι νοῦ5 ΧΧ, 7 : ἣ διπλῆ, ὅτι ποταμὸν οὐ 
θάλασσαν παραδίδωσι. (6 ἤρανο ἐϊαι! ἰὰ 
5010 6. 46. ἴοιι5 165 δι 65 ἤθανθβ, οἱ τηόπιθ 

ἄο τοιιΐΐοθ 165 ΠΊΘΥ5. δὲ 46 Ἰοιΐθθ 165 θυ χ 

“ιθ]οοηαθ5, Ἄογος ΧΧΙ, 196. [6 Νὴ 
γοπαὶξ 46 Ἰ᾿Ὁεόδλη : 165 Ετπϊορίοπς, μὰ}}1- 

τη. ἀὰ Ππαπὶ ΝΙ], τοι Ππαῖθηῦ ἃ [᾿ Οοέδῃ. 
οι ὰ οοπιπηθηΐ ἰὸ αἴθ ἄπ ἤδιινο (65 

ἤδανε5. Ροῦγαῖϊδ ἉΥΟΙΤ 50Π Ῥαἶα1]5 ᾿γὸβ 4168 

Εππϊορίεμβ, οἷν πηόμηθ οἷ 6 2 165 ΑἸ ορίοπ5. 

-- Αἰθιοπῆας, ἀ᾽ Αἰθιοπεύς Ροὰν Αἰθίοψ. 

(δ. ρϑιρὶθ Ἰοϊμίαϊπ ῥᾶβδαιε ροῖν ἀοιό ἀ6 

τοὰΐθ5 165 νϑυίιι5, οἱ 165 ἀϊθιιχ αδἰπηδιθηΐ ἃ 

Βό]οῦν μοῦ ἐπ ΕΠορῖο. 

424, Χθιζὸς.... Π γ ἃ ὰπ οδμεὶ ἃ 66 νϑὺβ 

ἰλη5 16 τηδημβοχΐ 46 Ὑ 6Π156 ; πη815 δοῖ ΟΠ] 

οδ0 Θχριὶαπό, ἀδπβ 165 νϑοἠοϊίθς, δουηπιθ 
56 ΓΑ ΡΡογίδηϊ ἃ ἀπ ἴοχίθ οὐ [6 υϑὺ5 56 56- 

να] Τορπαη6 Ρὰν μετὰ δαίμονας ἄλλους. 
- Χθιζός, 1 Δα] 6 . ροῦν 1 αάνουθθ, ἀΐω». 
Μέόμηθ. δὴ ῬΙΌΒΘ6, ΟΠ ΘΧΡΥΙΠ6 δοινθηΐ ἰδ 
ἴθπηρ5 Ρᾶ1 465 Δα]θοι5, --- Κατὰ δαῖτα, 
νμῖφψο μετὰ δαῖτα. «ϑολοίϊος : Ἀρίσταρχος 
χατὰ δαῖτα, ἀντὶ τοῦ ἐπὶ δαῖτα.... 
οὕτω δὲ εὕρομεν καὶ ἐν τῇ Μασσαλιω- 

τικῇ» χαὶ Σινωπιχῇ; χαὶ Κυπρίᾳ, καὶ Ἂν- 
τιμαχείῳ, καὶ ᾿Αριστοφανείῳ. Οδείε ποῖο 
Ῥγοανο 416 186 γϑῖ5, [6] 716 ποὺβ 1 ἄγ ΟΙ5; 
πἾεϑὲ μὰβ8 1Π γ 658 ἱπίονροϊέ. 

4256. Δωδεχάτῃ. [ι᾽6ΠΠ|ρ56. ἀπ τηοΐῦ οι" 
δϑὲ Βα 6116 ἐἢ σύθο, 

426. Χαλχοθατές. ΑἸ]Π]Θὺγ5. 16. οἷ6] εϑί 

ἀρροὶέ χάλκεος, πολύχαλχος, σιδήρεος. 
'Τοιῦΐ δϑὲ πιόϊζα! ἀὰπ5 165 ῬΆ}815 465 ἀἱθιχ, 1,6 
Ρανό ἀθ ἴὰ ἀδπῖθαγο ἀθ Τυρ του οϑὲ ἀ᾽ αἰγαΐῃ, 

- Δῶ, ἀροόςορο ἰρέφψαρηϊθ, ρον δῶμα. 
457. Καί μιν.... καί μιν. Οεεῖα γνέρόιι- 

[0Π., ὁομηπη6 16 χτοπιᾶσάιθ ΠΌΡΠπ6Ρ, οϑδὶ 

ἀἴὯμπ6 5πηρ]ξοἰτό ἀητπ6, οἵ ΠΘ ΤΠ 6116 ᾿ὰ5 
ἀδ ἴογοε 10]. ΒΟΙΠ6 8680 ἄοπο [Ὀυγνογό : 
« Νοι ἴατῃ ρας άμπη, αἀ11-1}, πονὶ ΗΟΙΏΘΓΙΠ,, 
« πὖ 1ζὰ Ἰοσαῖι5. 6556 νἀ θαΐαγν, » Ε 1] ρνοὸ- 
Ῥοβ μήν ἃὰ Ἰΐθιι ἀπ βοοομὰ μιν, τηὰ15. 6 

ὀογιναπὶ χαὶ μέν, πῖον δ ργΐδοο, βοῖοῃ 1᾽ου- 

ἘπορυαΡ] 6 Ῥυϊἠλ νο, 
428, Ἀπεδήσετο, ροιν ἀπεδήσατο. Ἀδ6- 

ΠιΆΥτι6 2 οοἴζε ἴον πιθ ὄρίαθ, ε Ροὺν α; ἃ 
Ἰουδίθ τηόγθα, ἘΠῚ εϑὲ 5562 ἰγόσφαθηῃϊα 

ἀλη5 Ἡοπιὸγο. 
429. ᾿Εὐζώνοιο. Ο᾽ο5ὲ ᾿'έρμὲδέε ἀ65 

[δα πιθ5. ΠΟΡ]65. --- ΤΓυναιχός, πεζοῖς 
ὁαϊιδα, ἃ οαπ56. ἀ6 Ϊὰ [δπηπιθ. ἡ ἃ νι ΡΗΪ 15 

απ ἀ6 Ῥᾶγ 6115 σόῃι5, ἀχ ν 5 6 δ οἱ 98 : 

εὐχωλῆς εὲ ἑχατόμθης. Μαὶ5 Ἰὰ 1] πὖν 
Ἀγ ρὰ5. τπούθη (6 58 πηόργθπάχα 811 16 
5615 Θλπ58]. 

484, Ἱστοδόχῃ. [6 πιὰϊ η’ ἐϊαϊδ «απο 



[1] ΓΛΕΈΑΔΟΣ Δ. 41 

“Ἢ ; ᾿ δ, ΚΑ ὦ Ὗ ᾿ Εν χαρπαλίμως, τὴν δ᾽ εἰς ὅρμον προέρεσσαν ἐρετμοῖς. η 85 

Ἔχ δ᾽ εὐνὰς ἔδαλον, χατὰ δὲ πουμνήσι᾽ ἔδησαν᾽ 
ἐχ δὲ χαὶ αὐτοὶ βαῖνον ἐπὶ ῥηγμῖνι θαλάσσης " 

ἐχ δ᾽ ἑχατόμην βῆσαν ἑκηδόλῳ Ἀπόλλωνι" 
- ᾿ 1, Ὰ ΡῸ 7 

ἐχ δὲ Χρυσηὶς νηὸς βὴ ποντοπόροιο. 
δ .ἃ 5» Ε 2 

Τὴν μὲν ἔπειτ᾽ ἐπὶ βωμὸν ἄγων πολύμητις Ὀδυσσεὺς 4η0 

πατρὶ φίλῳ ἐν χερσὶ τίθει, καί μιν προσέειπεν " 
ν᾽ ᾿ Ῥν ΄ 2 Υ̓ " ἡ 8 -“ 32 ΄ Ὦ Χρύση, πρό μ᾽ ἔπεμψεν ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων 
ΡΥ) 

παῖδά τε σοὶ ἀγέμεν, Φοίδῳ θ᾽ ἱερὴν ἑκατόυ.δην 

ῥέξαι ὑπὲρ Δαναῶν, ὄφρ᾽ ἱλασόμεσθα ἄναχτα, 

ὃς νῦν Ἀργείοισι πολύστονα χήδε᾽ ἐφῆχεν. ΤῸ 
Ὃς εἰπὼν ἐν χερσὶ τίθει, ὁ δ᾽ ἐδέξατο χαίρων 
.ἣΝ ΠΥ ΡῈ ε 

παῖδα φίλην " τοὶ δ᾽ ὦχα θεῷ ἱερὴν ἑκατόμην 

ἑξείης ἔστησαν ἐύδμιητον περὶ βωμὸν, 

χερνίψαντο δ᾽ ἔπειτα, χαὶ οὐλοχύτας ἀνέλοντο. 
Τοῖσιν δὲ Χρύσης μεγάλ᾽ εὔχετο χεῖρας ἀνασχών᾽ η80 

Κλῦθί μευ, Ἀργυρότοξ᾽, ὃς Χρύσην ἀμφιθέδηκας 

ΘΡΌΘ56. ῬΘΙῸΝ6. 4 Ὅ) ἀγθϑϑαιὲ Ροὰν παν]- 
δάσο, δὲ συ οπ ἈΡαϊϑϑαϊξ σα ἀπ οΠοναϊοῖ 
ἀυδῃμά οπ ἐϊαϊξ ἅτ ροτὲ, Οὗ δδὲ εβ. Ἑμβναϊοῖ 
αὐ οπηὲγα Ἀρρε}16 ἐδ γέοερίαοῖο αἰ »ιᾶξ: 

ἱστοδόχη, ἀ6 ἱστός εἰ δέχομαι. --- Προτό- 

νοιῖσιν. 1,6 πιὰϊ ἐξα ἄχό Ὁὰγ 465 εογάαροβ, 
[,25 πρότονοι ὀϊαϊοπξ μανιου!ὸγετηθηΐ [65 
ἄφαχ οἂθ]65 {αὶ Δ]]αϊος ἀ6 1 οχίγόπηι6 ἦα 

τηᾶὰξ γϑὺ5 ἴὰ Ῥγοιο δὲ 1ὰ ροῖιρβ, δὲ {αὶ 561- 

γναΐθηΐ ἃ 16 ΠΙΆ ΠΟ ΌΤΟΓ, 

486. Τήν, 16 ναΐδδραι. --- Προέρεσσαν, 
γμρο προέρυσσαν. 1,6 ρ]έοπασπιθ. προέ- 
ρεσσαν ἐρετμοῖς εδ5ὲ ἴοιέ ἃ αἱ: ἄδλη5 ἰθ 
Βέμπιθ ἀθ ἴὰ Ἰδπριιο; πιαὶβ Ανἰϑίαυ π6 [5}1Π6 
58 ἰδζοῆ ΡΥ 465 αυίογιίόβ : διὰ τοῦ ε, 
προέρεσσαν, οὐ διὰ τοῦ υ, προ- 
ἔρυσσαν, χαὶ ἣ Ἀργολιχὴ, χαὶ ἡ Σι- 
νωπιχὴ, χαὶ ἣ Σωσιγένους. 

486, Εὐνάς. Ο᾽ ἐξαϊοηε 46 σύοβϑθϑ ῬΊθυ 68 
οἷα 4165 πη835865 πηόία! 1165 αἰ μόθϑ δι θουξ 
ἀἶἀπα οογάθ. Ἠομηὸγα π᾿ὰ ρ8 οοῆπα 1 ἌΠΟΡΟ 
ῬΓΙΟΡσζομιθηΐ ἀἸΐθ, 16 ογοομοῖ ἀ6 ἴον ἃ ἄθαχ 
Ῥοϊπίοδ, ---' Πρυμνήσι(α), 165 ἈΠΙΆΓΥΘΒ ;: 48 

πρύμνη; Ῥουρθ. Οὗ εδὲ τουΐοιιγθ 'ὰ βοιρ 
4υ θα ἀσοο]αὶς ἂὰ τἰνᾶσθ, ἅῇπ 46 π᾽ανοῖν 

αὐὐὰ ἀέξαομεν. 165 ἃπηᾶνγοβ, πρυμνήσια 
λύειν, ἃ ἀόραγ!, -- Ἔκ.... ἔδαλον, εἰ 

ΡΙα5 μα5 ἐχ.... βαῖνον, ἐκ... βῆσαν, ἐχ.... 
βῆ, ἱπιὸβο5. ροιν ἐξέθαλον, ἐξέόαινον, ἐξ- 
ἔδησαν, ἐξέθη. 

444, Ἱλασόμεσθα ἄναχτα. Ἄναχτα; 
Αροϊϊοπ. 1 μΙαΐα5 σθα-τ-α 658 τϑιπαγ 80 6. 

ΤΙ οϑὲ ἀπ ῇοι]6 ἀθ πθ6. ρὰ5 Βιρροβϑν ἰδ Ε ἀδπ5 

Ιὰ Ῥυοποποιίδίομ Ργδπιϊὸνο. Νοῖιθ ἀθνοηδ 
ῬΘΠΙΆΡΩ ΠΟΙ 416 6 γ6 15 444 ὀΐαϊΐ 5ιδρθοῖ 

ἃ Αὐἱβδίαναιθ, Μδ15. οδ. π᾿ βδὲ ρμοϊπί ἃ δᾶϊι88 
ἄς 1)η1αΐὰ5. φυ᾿ ΑΥἰβίαγαιιθ ἀναϊδ Ἰᾶποέ 505 

ΟΠ» 6], ο᾽οϑὲ ράγοθ 416 16 νεὺβ εϑὺ γϑάομς- 

ἀδληΐ, ἀγέμεν 5|Πδαπὲ ἀἴχ ἀδιιχ ἀσοιϑα [5 

παῖδα οἱ ἑχατόμόδην : ὥστε γενέσθαι τὸν 
ἑξῆς περισσόν. 

44ρ-447. Ὥς εἰπὼν. ... Ζέποάδοϊε γτόἀαϊ- 
δα 1 065 εἰδιιχ γ9Γ8 ἃ ὑπ 56], ΟΙοὶ 66 Ψ 65: 

Ὡς εἴπεν᾽" τοὶ δ᾽ ὦχα θεῷ ἱερὴν ἑκατόμιδην. 
447. Τοί, εχ, 165 (ἤγθο8, -- Ἰερήν, 

γεῖσο χλειτήν. «ϑολοῖίος : ἱερὴν, οὐ 
χλειτὴν, εἶχον αἱ Ἀριστάρχου. 

448. Ἕ ξείης Ῥοὺν ἑξῆς, ογαάϊπε, θῖ 

ἄλπ|8 ἴοιι5 [65 5615 ἃ ἴθυηηθ ]ας1π. 
449, Οὐλοχύτας, 165 ργταϊη5 ἀ ὌΥρ6 Ρὶ- 

Ιό5 αι οπ γόραπαάαϊξ 58: ἰὰ υἱοίίπιθ ἀναηΐ 

ἀς Ἰ’έροτρον, 
454. ᾿Αργυρότοξ᾽. ἴοἱ 1 ὀρμιτδΐθ 680 βοὰν 

6 ποιὰ τηόπιθ ἐἰι ἀϊΐδιι, οοπιὴθ ΟἹ ἃ Υἱὶ 



922 ΙΔΙΆΔΟΣ Α: 1: 

ἊΝ « γει Ἂ , 

Κίλλαν τε ζαθέην, ἹΤενέδοιό τε 
, 

τι ἀνάσσεις᾽ 
Ψ " Ν δ: ἸᾺ “Ὁ Μ 

ἠμὲν δή ποτ᾽ ἐμεῦ πάρος ἔχλυες εὐξαμένοιο, 
ἤ Δὴν τίμιησας μὲν ἐμὲ, μέγα δ᾽ ἵψαο λαὸν γαιῶν᾽ 

Ὁ ΄σὠῳ ἊΝ - 

ἠδ᾽ ἔτι χαὶ νῦν μοι τόδ᾽ ἐπικρήηνον ἐέλδωρ᾽ ἜΣ 

ἤδη νῦν Δαναοῖσιν ἀεικέα λοιγὸν ἄμυνον. 

Ὡς ἔφατ᾽ εὐχόμενος " τοῦ δ᾽ ἔχλυε Φοῖδος Ἀπόλλων. 

Αὐτὰρ ἐπεί ῥ᾽ εὔξαντο χαὶ οὐλοχύτας προύδάλοντο, 
-“ “Ὁ 

αὐέρυσαν μὲν πρῶτα, χαὶ ἔσφαξαν, χαὶ ἔδειραν, 

μηρούς τ᾽ ἐξέταμιον χατά τε χνίση ἐχάλυψαν ᾿. ς ςς μῳ 619. 65 5 ς ΄ Ὁ; Υ 460 

δίπτυχα ποιήσαντες, ἐπ᾽ αὐτῶν δ᾽ ὠμοθέτησαν. 

Καῖε δ᾽ ἐπὶ σχίζης ὁ γέρων, ἐπὶ δ᾽ αἴθοπα οἶνον 
λεῖδε: νέοι δὲ παρ᾽ αὐτὸν ἔχον πεμπώόῤολα χερσίν. 

2 Ὰ 

Αὐτὰρ ἐπεὶ χατὰ μἣο ἐχάη χαὶ σπλάγγνα πάσαντο 9 υτὴρ ἢ ὟΩ : 
΄ 

μίστυλλόν τ᾽ ἄρα τἄλλα χαὶ ἀμφ᾽ ὀδελοῖσιν ἔπειραν, θ6 

ὥπτησάν τε περιφραδέως, ἐρύσαντό τε πάντα. 

“Εχηδόλος ἃὰ γϑοῦβ 96 εἱ Ἕ χάτοιο ἅιι νϑὺϑ 

85. 

452. Κίλλαν τε.... ογεξ μ]05 Βαιυΐ 16 
ν6Γ5 58 δ 165 ποίθϑ 511: 66 ψ8 78. 

486, Λοιγὸν ἄμυνον. 1ἃ μοδϑῖ6, οανγαρα 
(165 ὑγαῖτ5 ΔΑ ΡΟ οι, ἔπ πῖνὰ ἀὸ5. 46 16 ἀϊθα 

56 νὰ ἃραϊδό. Ο᾽ ἐδὲ απ ταϊρᾶς]6 411} 5᾽ ἀρὶῖ, 

οἵ ποὸὴ ἀ λαῖγα ομο56. [65 ΡῬυυΠολί 5 
[αἴ65 μὰν ᾿ονάγε ἀ᾽ Αβαμηθιῆποῃ, νεῖβ 814, 

[αἸδαϊθπὲ ραν [16 απο δέγόπιομιο στο] ]σίθιιβο; 
61165 π' ἐϊαι πὲ βοΟΙπΕ ἀπὸ πηθϑανα α᾽ Πυσιὸπο. 
Ὁ ἍΠ]Θ αν 5, σοπηπηθ [6 γοηγ 6 ΠΔΡρι ον, 
π᾿ Πόλι 16] Ζὰ6 οοἷὰὶ 41 ἃ ἐιό ἀέοιι, 
γοῖ5 ὅ0-52, π᾽Δπγα Ρὰ5. ὀριι5έ 58. [ὌΓΘῸΓΡ 
δ τἀπὸ ἀοιζαϊπθ 46 ]0ῈΓ5. 

457. Ὡς ἔφατ᾽.... Ἀέρέμπεϊοπ ἔοχέμθ}}6 
ὅτι νου5 48, 

ἀῦ9. Αὐέρυσαν, νεἶρο αὖ ἔρυσαν, 15 

αἰγὸγθηΐ 6 ἢ. ἃγχιὸσο ἰὰ ἰόῖο 465 νἹοι!πηθ5. Οα 
ΡΥθπαῖς ἰ6 "ωυΐ μὰν 16 ταπῇθ, δὲ ὁπ 10] 

[1581 ρυόβθητου ἰὰ ρου θη Ἰπὶ τγὰπὲ [ἃ τα 

6 ἃγυϊὸνο. ἀργὸ Οὐγτι5, [ὰ 5} 06 αὖ, 
ἀλη5 66 νοῦῦθ, ὀσιίναπε ἃ ἀνά, ἐπ λατιιέ, 

νέαις ἃ ἃ ρὰν ἅρόοορθ, δ ἄθνθπα ἀΕ ῬΡὰν 
Τ᾿ ΙπἸουοα]αῦϊοι ἀπ αἰ ραμηπηα, Ῥὺ15 αὖ 68 

Τ᾿ δοΥΙἴαγ 6 ἸΟΏΙΘΠΏ6. 1,6 56η5 γοϑίθ [6 τηέπηο, 
Μα 5. 1 Θχρ]οαῖοπ Ρὰ αὖ, γθέρο, τόρομπά 
ΡΪα5. Θχδοίοπηθηξ ἃ 66 αι ἢ νοὶ ἀΔῃ5 165 
᾿ὰ5- Τ 6 16[5. {αι Τιοαντο 4{ὶ τοργόβεπίθηξ 465 

Δα ΡΟ 0} 65, --- Εδειραν. ὙιΊνΡ116, ηόϊάε, 

ΥἹ, 211: « Τογρογὰ ἀουριαμΐί οοβιῖβ, οἱ 
« νίδοθῦὰ ππάἀηηξ. » 

460. Μηρούς. Οπ οἰϊναϊ! ἀπχ ἀϊθαχ 165 
05 (65 οἰα15565, οἵ ἃ Ὀεὶπθ 65 τπουοθδιιχ 

46 ουϊ556, μηρία. ὅογ. Ρἷιι5 Παὺΐ ἰὰ ποῖβ 
ἀὰ νϑὺ8 40 50} μηρία. [οὶ 165. δάἀούαίθιγβ 

οἴνοπι 165 οἰμῖ5565 τηόπΊ65. 
4601. Δίπτυχα. Ομ τηρεΐαϊξ ἀθιιχ σοπ 65 

468 στα 1556, ᾿᾿τπ6 50115 [65 ὁ5 δὲ ᾿᾽δπῖγα 465- 

5118. --- ᾿᾽Ωμοθέτησαν. Ῥὰν ἀδδ55ι115 165 ὁ5 465 
Ομ15565 οὐ ἰὰ ρσγαϊ556, ΟΠ. Ἰθἴαϊ: 6168. τπὸῦ- 
Οθλαχ ὈΥῚ8 ἀλπ5. [65 δυΐγοθ ῬΆΡΕ65. 46. ἰὰ 

νἱοϊπηθ, ὠμά, ογμάα, οἷ ο᾽δϑὲ 151 418 

Ιὰ νἱοίϊπηθ ὀΐαϊξ οοηϑόθ ἅγοῖν ἐϊό οἴίεγτθ 

Θηζὸγο. 

462. Αἴθοπα οἶνον 56 Ῥτοποποαῖῖ Ρυ1- 
γ] Εἰ νθιηθηΐ αἴθοπα Βοῖνον. δοΟγΕΖ ΡΪτι5 
μαι 1ὰ ποίθ ἦτ νοὺβ 80. 

4ρ4. Σπλάγχνα πάσαντο, νμἶσο σπλάγχν᾽ 
ἐπάσαντο. δολοίϊος : Ἀρίσταρχος ᾿Ιαχῶς, 

πάσαντο. δογοΖ ρΡ]ι5 μὰβ ἰὰ ποῖβ ἀὰ 
ψοῖ5 ὅ98. Οη ΘΟΠΊΠΙΘΠΟΩΙΣ ῬᾺΡ ΠΙΔΠΘΟΡ [6 

σαν, [65 Ῥουπηο 5 δἵ 16 ἔοϊθ, νύϑοονα, οὰ ἀὰ 

τηοΐη8. Οἢ Υ σοϊϊίαϊξ, 1.6. γοῦῦθῈ πάσασθαι, 
ἀὰλπ8 Ἠοιηὸδνο, βρης σοΐέον, οἱ πὸπ 
Ῥοϊπέ, σοπημηθ ΟΠ)62 ἴθ ροδίθβ ροβίὀυθιυβ 

ἃ Ηοπηὸνο, 56 ρΌΡ 96)" (δ. ον. Ἰἰὰ ποῖς ΤΧ, 

224-222, 

408. Τἄλλα. ΠΠ εδὲ ὄν άθπε 46 τὰ ἄλλα 
ἢ ἃ συιὸνθ 1οἱ ατι6 16 56η5 4111} ἃ 6. ΡΓΟ80. 



πῆρ. κ.ππροο Οθθδ δας... στῳϑϑϑϑοδο. .......... 

[1] ἸΔΙΑΔΟΣ: Α: “3 

Δὐτὰρ ἐπεὶ παύσαντο πόνου τετ 

δαίνυντ᾽, οὐδέ τι θυμὸς ἐδεύετο 

Δ» 

ὕχοντό τε ὁαῖτα, 
Ν “.1 

δαιτὸς ἐΐσης. 
ΙΑ Αὐτὰρ ἐπεὶ πόσιος καὶ ἐδητύος ἐξ ἔρον ἕντο, 

χοῦροι μὲν χρητῆρας ἐπεστέψαντο ποτοῖο᾽ 470 
Ι ἣ 

γωμησᾶν δ᾽ ἄρα πᾶσιν ἐπ παρξάμενοι δεπάεσσιν σιν 

οἱ δὲ πανημέριοι μολπῇ βρὸν οὐδεν τ εν 
Ὰ “ιν ψῳ Ἵ -“- ᾽ τὰ 

χαλὸν ἀείδοντες παιήονα, χοῦροι Αχαιῶν, 

[μέλποντες Ἑ χάεργον " ὁ δὲ φρένα τέρπετ᾽ ἀκούων]. 

Μαῖ5 {πο ψιιο5 ΑἸοχαπάσιη8. ἢ Δἀπηοιξαϊοης 
Ρὰ5 τὸ τά, ἀλπβ Ἠοπηὸσθ, φθὺϊξ 78 π|815 
ἐΐγο γόάπε ἃ ᾿᾽ἐϊταὶϊ ἀ6 5ιπιρ0]6. ἁυιϊοϊθ,, ππδπια 

ΑΥ̓ΘΟ πὰ πιοΐ σΟΙΠΠΊ6 ἄλλα, ΠΥ ΖΔ Ηΐ τ1Π6 

ΟΡΡοβιίίοθ, μρᾶν οοπβόσψιθης οοηΐοπαηΐ 
"ἀξ ἀθ ταῦτα οὦυ α᾽ ἐχεῖνα, οἱ ἀγαπὶ 
ὑπὸ αἰβπῖτέ παΐαγθ!]ο ροῦν τά, αἱ τορτό- 
βθπίθ οϑῖϊο 466 ἀὰπ5 ἰὰ Ιάπριο α᾽ Ἠοπιὸχο. 

Ῥιοϊόπιόθ ᾿᾿Αβολ)ομϊέο Ἰἰϑαὶϊ μίστυλλον 

πάρ γ᾽ ἄλλα. Ἠότοάϊοη ἐονίναϊε μίστυλλον 
δ᾽ ἄρα τ᾽ ἄλλα, εἴ Ργοπαϊξ τ᾿ Ρουγ τε. 

ϑοἠοίϊεβ : ὃ ὃὲ Ἣρωδιανὸς τὸ τε παρα- 
πληρωματιχὸν ἀποδέχεται" χαὶ λείπει 
τὸ ἄρθρον “Ομηριχῷ ἔθει. 

468, Ἐδεύετο μουν ἐδέετο, ἐδεῖτο, 
Δ ηΠπἃ ἦ6. --α- Δαιτὸ: ἐΐσης. Οἡ [ἀ]δαϊ 

165 Ῥαγίβ ὄσαϊθβ βοῖ οΠασαη ἀ65 ΘΟΉΙν 65. 

469. Αὐτὰρ ἐπεὶ.... ΥγρΊο, πόϊαο, 
ΥΠΙ, 184 : « Ροκίαχιαιη δχοιηρία [ἈΠ165 

α οἵ ἈΙΠΟΥ ΘΟΙΏΡΓδϑϑα5 οάθμάϊ. » Ηομπλδνο 
[τ βουνθηξ ΙΠΔΠΡΘΡ 565 Πέγοβ, Οὐ δϑὲ αἴνὸ 

4«αἸ τόρδτθ βουνθηῦ ἰδ υϑὺ5 ἱπι|ϊϊό μὰν 
γρριο, -- Ἔξ ἔρον ἕντο ροὰν ἔξεντο 
ἔρον, 115 διισθηξ οΠασβό 16 β6ϑοίῃ. 

470. ᾿Επεστέψαντο ποτοῖο, τοπιρ] Ἰγθηὶ 
ἀθ Ροΐδϑοπ 5 α᾽αχ θογάβ, Π] πὸ ϑ᾽δρὶ 
ΡοΪπὲ ἐδ οοῦρθθ οὐπέββ 46 σουῦοηποβ οἷἱ 

6 συμ ]απάοβ. ὙἹΡΡΊ]6 ἃ ἴα] ἀπ ἀπ οτο- 

ὨΪ5Π16. 6η Ργόξαπε αἰιχ Πόγοϑ Ποπηόγ! 1165 ο6 

γα ἢ ποιηθπὲ ἡἢ πα οἰν"] !ϑαῖοη. θΙθη μοϑίό- 

γΐθαγο ἃ Ηοπιὸγο. 

47|ι, ᾿Επαρξάμενοι. 1,65 ἐοληβο 15 νοῦς 
βαϊθηΐ 6 σΟΙΠΠΘ Ποδηΐ ΡΔΡ 14 ἀγοῖία : ἐν- 

δέξια. ἡ ογοζ ρ]5 Μὰ5, γΟΥ5 597. ϑυϊναηξ ἰὰ 
Ρ᾽αρατγε 465. ρ]Π]οΙορυο5, ἐπαρξάμενοι 1π- 

ἀϊχαρ βουϊθπιθπξ 46 165 ὁ μληβοη5. ἰοηΐ 

Ἰδὰν πη πορανγο ἀσοοπίαπιόθ. [να ἰγα ποῖοι 

αἰ ὁρίοα δ οϑῖ Ηἷι5. οχαοίο, ΠΌΠΟΙ ΡΘη56 
406 65 ὀομαηθοηβ, ἀναὰπί 46. πιοῖίγο [ἃ 
ΘΟῸΡ6 ἀμπ5 ἰὰ τηλϊη ἐπι ροηνῖνο, 1 6Ἰοναϊθηὶ 

ὉΠ ῬΘῖ γ 615 ἰ6 οἷο], οἵ δῇ [ἈἸδαϊοηΐ ΘΟΠΊΠΊΟ 
ἀπο. Οὔ θα. το είθασο, ΒΑρΡγοΟ ΟΣ, οα 

οἴει ἐπαρξάμενοι 465 ἔουπηθ5 ὈΙΌΡΓΙΟ5 
πὶ οὐ : ἀπαρχαί ρῥγόμπιϊοο5, ἀπάρχεσθαι, 
χατάρχεσθαι οἰ νιν (65 ᾿γέμηϊοοϑβ. 

5, ΠΠανημέριοι, Ροπάαδπξ ἴα γϑϑοῖθ ἀὰ 
ον. Αὐιβίασαιθ [Ἂ1Ὲ ΤΘΠΠΔΡ ΠΟΥ 4 ἾἸΏ6 

Ῥαγέϊθ οοπϑιἀόυα }]6. ἦα Ἰουχ ἀναὶδ ὁϊό 6πι-- 

Ρίογέβ ἃ νογᾶσθ. Οη νϑῦτὰ 66 τηόπιθ Ρ]}5 
"ᾶ5, γθῦ8 001, πρόπαν ἥμαρ ἀόδιρῃαπὶ πὸ 
Ρὰβ5. ἴὰ Ἰοὺν Θηἴ16, ΠΊὰ15 'ὰ ἀδγπιὸγο ροῦ- 

τ ἦπι 1οι,-ἰ ] ολπῇ.- ΑὙἸϑίαγ 6 Ἔχ ΡΠ Ζα6 
Ραγΐοιξ 16 τῆοῦ μολπή ἀδπ8 ἴθ 56π5 ἐθ 

ΘΟ] τοι οὰ 46 4ἈΠ56, 18 Π|815 ἀΔΠ5 66- 

Ιὰϊ ἀθ οπιαηῦ, 1,65 πιοάθυπθθ δπίθπάοθπηϊξ σὸ- 
πόγα]επιοπὶ ΡΣ μολπή 16 οἰαπὶ τπὶ ἃ [ὰ 
ἀλη56; πηὰ1]5 [Ἰάέβ 46 οἰαπὶ πἾὟῪ οδὶ 416 

ΘΟΠΊΠΊ6. 501|5-Θη ἴθ ηπ6, Ρᾶτου 4π6 ἴὰ ἄδη56 

δὲ ἴὰ ρεβιιοι!αϊίοπ ὀΐαϊθπΐ σόρ!θε5. ρὰγ ἰὰ 
ΤΠ 5141|6, ο᾽εϑυτὰ -αἰνα ῬᾺΣ ἰὰ ΟἸΠιᾶΓο δὲ ἰὰ 
νΟΙΧ οδἀοποόο. 

478. Καλὸν ἀείδοντες παιΐονα. Ὑ1ν»5116, 

πόϊαάο, ΝΙ, 656: «...]δἴππααθ οἤοσὸ 
« γώαπα οαποπέθς. » ἈΡΟ]]οη οϑὶ ἀϊβεϊποῖ, 
ἀἄὰπ8 Ἠοιπηόγο, ἀπ ἄϊοθα τπηόάεοιη ΠΠαιήων, 
Ῥέαλπ. δογοζ ἰὰ ποῖε Υ͂, 4014. 1] 5᾽Ἀρὶῦ 1οὶ 
ἀπ οἰαπὲ ροῦν οὐϊόργου 1ὰ οοϑϑαίίοπ ἄτι 

Πόαιι. Αγιβίανυραι8 : τὸν ἐπὶ χαταλύσει 
λοιμοῦ ὕμνον. Οὐαπά οπ δαξ οοη[οπάιι 
Αροιοπ ἀγος 16 ἄϊθα Ῥόαπ, ἰ6 τηοῦ μόαν 

ἀοθνιηΐ ϑρόοϊ]θιηθαῦ 16 ποπὶ ἐπι ο]ιαπί θη 
50 Ποπηρα, [οἱ πχιήονοι 650 ὈΓ15 4Π5 50Π 
86Π8 σόπόγα!, 4“ ποΙ 6 16 ὁπὰπὲ ἀξ ὀίτο 
Ρεῖπ (65 Ἰοπᾶπρο ἀὰ ἀϊθα 4π1 [ἀϊδαϊν 

ΟΟ556 7} ἴὰ ρμοβίθ. 

474, Μέλποντες.... δεῖ8 πιλγααῤ 46 
Τ0)6] ἀπη5 ἰ6 πιαπυβοῦ ἀ6 Υοηϊβθ. [] οϑὲ 
᾿πη ΡΟ 5510 ]6 ἀ ὀχρ!  Ζαον μέλποντες μὰν ἄαη-- 

σατί; πηιῖὶθ οοδῦ θοῦ αἰ Δαΐγο5. ΓᾺ]50}8 
δποονο {{ Αὐϊδέαγαιιθ οοπἀαγημαϊς 16 ΥΟΥΒ : 

δεῖ τὸν στίχον ὀδελίζειν : μένοντος γὰρ 
αὐτοῦ γίνεται ἄχυρος δισσολογία. Βπ 

οἴοι, 1 νϑὺῖ5 474. π᾿ δθδὲ ψυαΐσπα τόρϑθεοι 

ἐς οὸ «αὶ ρυύροδο, Αὐϊδζασιθ τοπη γι 

Ι-ᾶ 



4 ΙΔΛΊΑΔΟΣ 

τ ΝΣ " ἊΝ 2 τ" 

Ημος δ᾽ ἠέλιος κατέδυ χαὶ ἐπὶ χνέφας ἦλθεν, 

Α. [1] 

ἢ ὃ 

ΝᾺ ἊΨ - Ἀν τς «ἦ ΧΑ 
δὴ τότε χοιμιήσαντο παρὰ πρυμνήσια νηός. 
᾿ Ὁ) 9 ΕΝ 3 
Ημος δ᾽ ἠριγένεια φάνη ῥοδοδάχτυλος ὼς, 

Ὰ αν Ἐν Ἃ Ν 5., “Ἢ 3 “-“ » 
ἈΘΡ ΤΟΥ εἼειτ ανᾶγοντο μετα στρᾶτον εὐρὺν Αγχαιῶν 

23 ΨΝ » Ν ὩΣ “) ς ῇ 3 ἥ 
τοῖσιν ὁ ἴχμένον οὐρῶν τε! ἐχάεργος Ἀπόλλων. 

Οἱ δ᾽ ἱστὸν στήσαντ᾽, ἀνά θ᾽ ἱστία λευχὰ πέτασσαν᾽ ! 

η80 

ἐν δ᾽ ἄνεμος πρῆσεν μέσον ἱστίον, ἀμφὶ δὲ χῦμα 

στείρῃ πορφύρεον μεγάλ᾽ ἴαχε νηὸς ἰούσης " 
ἡ δ᾽ ἔθ χ χῦμα διαπρή χέλευθοιν ἡ δ᾽ ἔθεεν χατὰ χῦμα διαπρήσσουσα χέλευθον. 

" ες 2 »" Αὐτὰρ ἐπεί ῥ᾽ ἵχοντο χατὰ στρατὸν εὐρὺν Αχαιῶν, 

γῆα μὲν οἵγε μέλαιναν ἐπ᾽ ἠπείοοιο ἔουσσαν 
᾿ ὴ ἣ 

η80 

ὑψοῦ ἐπὶ ψαμάθοις, ὑπὸ δ᾽ ἕρματα μαχρὰ τάνυσσαν᾽ ἀλολειξ λοάνελκηιν οἰ μεότερος 
αὐτοὶ δ᾽ ἐσχίδναντο χατὰ χλισίας τε νέας τε. 

" δὰ ὴῇ 5 Αὐτὰρ ὁ μήνιε νηυσὶ παρήμενος ὠχυπόροισιν, 
» 

Διογενὴς Πηλέος υἱὸς, πόδας ὠχὺς Ἀχιλλεύς" 
᾿ ᾽ 5 Ἂ οὔτε ποτ᾽ εἰς ἀγορὴν πωλέσχετο χυοιάνειραν, 

ἈΌ1551 416 66 γ618 ἃ [᾽Δ11 ἀ᾽ ἐΐγα ὑπὸ ἀέβη]- 
[οπ ἀτι ρέδῃ, εὑ ἀς οοπίοπάγε Αρο θη 

ἄνϑο ἰ6 τηέάθοῖη 465 ἀἴδαχ : ἀθετεῖται ὅτι 

νομίσας τις τὸν Ἀπόλλωνα Παιήονα εἰ- 

ρῦσθαι, προσέθηχεν αὐτόν. 

477. Ἦμος.... Ὑηρρ6, πόϊάο, ΥΤΙ, 
2ὅ : « Τπηηα6 τα] 6βοοαξ τὰ 4115. τηᾶγ6, οἵ 

« φῦθ ον ἈΡ ἃ]10 Αὐγοχγὰ 1π ΓΟ5615 {πἰσοἰγαΐ 

« ᾿ἰαϊθὰ Ὀ1ρ15. » 

478. ᾿Ανάγοντο, τπηομπίδϊρηξ, τηοπίδτθηῦ: 

ἉἸ]ὸγθα 6π Παιιΐθ 0, αν Θηΐ 16 ἴᾶγρο. 
4709: Τοῖσῖν ὃ ἵχμενον.. ὙΠ 6. 

πόϊαο, ΠΙ|, 180 : « Ῥγοβθαυιαγ 5.1 5 685 

« ΔΡΌΡΡὶ νοπέιϊϑ θα πῖθ5. » Νίαιϑ ᾿᾿ἘΧΡυ 5510Π 

α᾽ Ηομπὸγο ποιι5 πποηΐγο ᾿᾽δοῦοη τι ἀἴσιι. 

481. Ἔν.... πρῆσεν ρου; ἐνέπρησε. 
Τ δοϊοη ἀὰ νϑηΐ οϑῦ ἀβϑιπη]]όθ ἃ 66116 ἦι 

ἴοι. 1,6 5615 οϑῖ, 71} ἴα )Ό) 66 εἶτ Λθιι ἀαπς, 

οὐ Ῥὰγ οοηδόσαθηϊξ, αἰογιηα τιτὸ ἐμιρτε δῖοι 

ἐ"ὁδ- ἐπ θγρίφιε ἃ. ΟἾ δϑὶ Ἰυδαιιοοιῖ μ] 115 4’ 6η- 
Μόν, αι γϑηιμίὼ" ἐδ οι ϑδοιι γί. Τὶ Ὑ 

ΔΌΓΣΑΙ ἔν.-- πλῆσεν;, 51 [ΕΠ18 Εἰ ἴθ᾽ Ἰὰ 
Ρομϑύε α᾽ Ηοιηὲνο, 

4832. Πορφύρεον. 1,6 νον} πορφύρω 56 
εἶν 46 1ὰ τλοσ 40] 5᾽Ὡρῖῖα; οἱ πορφύρεος πὸ 

ἀἰόβιρῃθ Ρὰ5 ὑπὸ ΘΟ ΪΘ αν ρῬαΡ ΓΙ  ἸὸγῸ., Τὰ 15 

απ σογίαϊη ἐοϊαΐ 6. οοαϊθιγθ5. ὙἼΡΡΊ]ο. ὁπὶ- 

ΡΙοῖθ τὸ -νὰραθιηθηΐ ἀπιδδὶ [ἜΧΡΡΌσδιΟ 

"99 

ἡια 6 μι ρτγθιι7,.... οἱ 11 Ῥυοπά μι ριγδιι5 

“ος βοῦν ἀπὸ ἤδαν ὈΡ]απίθ φαθο παι. 
4ἀδϑά. Κατά, νεῖρο μετά. «ϑεολοίϊες : 

Ἀρίσταρχος κατὰ, οὐ μετά. ον. Ρ]υ5 
μιᾶι, νοῦ5 424, ἰὰ ποίβ 80. χατὰ δαῖτα. 

486. Ἕρματα, 165 τουϊδαιχ 46 θο]5 511: 
Ἰόβ 4.615. τθροϑαϊθηΐ 165 Πᾶν 1}65 εἴ 41] 165 
Ργόβευναιθπε 46 86 Ῥουχγιῖ ἂπὰ οοπίδοϊ ἃ 

50] Βαμη46. --- Ὑπὸ.... τάνυσσαν. ὨΔ}-- 
ΠΟΙ αν τοπηιγ που {πὸ ἢἸἀός 46 Ἰοπραριμ' 

οοπίοπαθ ἀλη5 18 νοΥ)6 5ΡΡΙΙ(6. ἃτιχ τοιι- 
Ιθαπχ. 115 πηγθηΐ 50115 [65 ΠαΥ 65 εἶδ ἰοπο 5 

γομίδαια;. Δ ΟΥΘΖ ἰὰ ποίς ΥΠ|, 69. 

488-493. Αὐτὰρ ὃ.... Ζέποδοία γορὰν- 

(1 66. Ῥαβϑᾶρθ Θοιηπη8 ΤῃΓΘΡΡΟΪό, δὲ 1] 

π ἀνα Ρὰ5 ᾿πόιη6 ἐους ἀλη8 805 ἰθχίθ [ὸ 
ν6Υ5 491]. 1 ποῖρ, ἀΔπη5 165 ,ϑολοζίοσ, τ6 

ἀἰτ μὰ58 βῬουΣ 01: πηὰ15. οἾ δὲ ὀνιἀθπιπηθηΐ 

διὰ τὸ περισσόν. (65 ν615 ροπνγαϊοπὶ δι 
οἴει ὀΐσθ σϑίραποἢ 5 ἱποοηνόπϊθηξ 
θῖθη. ρσύαᾶνθ. Ναϊ5 115 [ον πιθηΐ ἐγ 5.101, 

οἵ 16 τὰ} }]θὰὰ ἃ ππὸ ΘΟΆΪΘιΙ 5562. υἱροὺ- 
1Θ 156. 

489. Πηλέος, ἀἸ55γ1}14}0 6. ρὰ} ϑυῃὶζὸβθ. 
Οὐ 405-85 ὁουνοαὶ ΠΠ}ηλῆος. ΑἸουθ ἰὰ 

ΡΓΕΠΙὸτ 6 50} 6 ἀ6 υἱός 658 σομηρίθα μοι 
ἍΠῸ6 Ὀγὸνο, ἐοπηπιθ. 6116 1᾿6ϑὲ ἀὰπ5. οο πιοῖ, 

ΥἹ, Τ5ὺ: ΧΥΤΙ, 670, 

525 

) 



ἐν ΛΙΑΔΟΣ Α. 20 

οὔτε ποτ᾽ ἐς πόλεμο ν, ἀλλὰ φ φυθύθεῦνε φίλον χἣρ 

αὖθι μένων, ΚΥΜΔΜΕ δ᾽ ἀυτήν τε πτόλεμόν τε. 

Ἀλλ᾽ ὅτε δή ῥ᾽ ἐχ τοῖο δυωδεχάτη γένετ᾽ ἠὼς, 
χαὶ τότε δὴ πρὸς Ὄλυμπον ἴσαν θεοὶ αἰὲν ἐόντες 

" μι 

πάντες ἅμα, Ζεὺς δ᾽ ἦρχε. Θέτις δ᾽ οὐ λήθετ ἐφετμέων 495 
ἊΣ ν 

παιδὸς ἑοῦ, ἀλλ᾽ ἥγ᾽ ἀνεδύσετο χῦμα θαλάσσης, 
» , Νι5. ΦΧ “λ 

ξθιὴ σ᾽ ανεῦὴ μέγαν οὐρανὸν Οὐ υμπόν ΠΕ 

Εὗρεν δ᾽ εὐρύοπα Κρονίδην ἄτερ ἥμενον ἄλλων 
᾿ μι Ν 
ἀχροτάτη χορυφῇ πολυδειράδος Οὐλύμποιο. 

Καί ῥα πάροιθ’ αὐτοῖο χαθέζετο, χαὶ λάόε γούνων 500 

σχαιῇ, δεξιτερῇ δ᾽ ἄρ᾽ ὑπ᾽ ἀνθερεῶνος ἑλοῦσα 
λισσομένη προσέειπε Δία Ἰὰρονίωνα ἄναχτα᾽ 

τῆν ͵ “ ΔΝ, ᾽ νρ Ἷ ἍΝ 
Ζεὺ πατέρ, ξετθτε Οὴ σε μετ αὐανατοισιν ονησᾶ 

ἢ ἔπει ἢ ἔργῳ, τόδε μοι χρήηνον ἐέλδωρ᾽ 

τίμνησόν μοι υἱὸν, ὃς ὠχυμορώτατος ἄλλων 805 
ἔπλετ᾽ " ἀτάρ μιν νῦν γε ἄναξ ἀνδρῶν ᾿Αγαμέμνων 
γεν .- ὙἋ γ ν 9ὴ "Ἐς... 5... 95 ͵ ἠτίμνησεν ᾿ ἑλὼν γὰρ ἔχει γέρας, αὐτὸς ἀπούρας. 
2 - “Ὁ Αλλὰ σύ πέρ μιν τῖσον, Ολύμπιε μητίετα Ζεῦ" 

τόφρα δ᾽ ἐπὶ Τρώεσσι τίθει χράτος, ὄφρ᾽ ἂν ᾿Αγαιοὶ 
υἱὸν ἐμὸν τίσωσιν, ἐν ρμο νι τέ ἕ ΕἸ ἢ: ὅ10 

"Ὥς φάτο΄ τὴν δ᾽ οὔτι ὩροσεΦ ἢ ϑερελ ρθε τοὶ Ζεὼξ; 

ἀλλ᾽ ἜΝ δὴν ἧστο. Θέτις δ᾽ ὡς ἥψατο γούνων, 
- Υ̓ ᾿ 

ὡς ἔχετ᾽ ἐμπεφυυῖα, καὶ εἴρετο δεύτερον αὖτις " 

4θδ. ᾿Ἐφετμέων, ἐγΊ55.}1 06. μὰ, 80- 
ΠἰΖῶ86, ΘΟ ΠΠῚ6 51 Ὑ ἀγαϊ ἐφετμῶν. 

496, ᾿Ανεδύσετο, Οομημηθ ἃϊι γ6 15 438 
ἀπεθήσετο. 

497, ᾿Ηερίη, πιαϊμέϊια : 1 Δα] ΟΕ ῥοῦν 
᾿Γδάνουθε ἐδ ἴθπιρβ. --- Οὐρανόν. [1,65 
ϑοιηπηοῖ5 46 [ΟἸ γπὴρ6 δοηΐ ἀπ-658115 6 

Ιὰ νόρίοη 4865. πυῦρθο; ροιν Ηομηὸγα 115 

5οῃΐ εἰὰπ5 6 εἰοὶ], ρυϊβααθ 165 ππᾶσθϑ 50ηΐ, 

56 Ιοη ἰπὶ, 165 ρογίθϑβ ἀπ οἰ6], ὕου. Υ, 749. 

498. Εὐρύοπα, ἀοπί 1᾽α.}} δι γα556 ἴοι. 

4 τραδυοίίοη ἑαΐθ σοπαμέθηι 6 Ῥᾶγαῖξ 
ΡῬοϊῃηΐ δχαρίθ: οἂν ἴθ πιοῖ ὄψ, υοῖχ, οϑδῖ 
του] οῦγ5. οΠ0 2 Ηομηὸνο ἰὰ νοὶχ ἁγιἰοαϊόθ. 
Οδροπάδηξ 165 ἃν]5 56. Ῥαγίασθηϊ θηΐγ6 665 
ἄριιχ ᾿Ἰπτουργόξαις! 8. 

506, Τίμησον οοπερηξ ᾿᾿Ἰἀόε ἐδ γόραγα- 

[0π, Ῥὰν Ορροϑίτοη ἃ ἠτίμησεν, νοῖ5 607, 
41 οοπεδηΐ 6 6116 Α᾽ οαἴγαρα, 

ὅ09. Κράτος, ἴὰ ἴογοθ, [ἰὰ δυρέριοντό, 
ἴὰ νἱοΐοϊγθ, Μαὶς οθ. πθ διὰ Ῥὰβ ἅπ6 νἱο- 
ἴοιρο οοπηρ!ὲδΐα, 

610. Τίσωσιν οἵ τιυῇ 5οπῇ 1εἱ ἀἀπ5 [6 
505. 6 Η]ι5. ὁποιρίψιθ, 1] 5᾽ἀρὶς. ἀπὸ 
τιμωρία, ἀπ. 5α[5ἰαοιίοη, αἶα οΠὰι]-- 
τηθπί, ἀἶμη6 νϑηρρθᾶηςθ, Τὰ ρἤγαθο ἐ81|- 
Ιθγβ πθϑδὲ ροΐϊηΐ. τπὸ [λατο]ορίθ, ΤΊ] όε15 
γϑαΐ 416 50η [18 ὑθοοῖνα τπ6 Βα 5 ἀοίοη, οἵ 
416 δος δ Ἰβίουϊοα 6 ἴἌ556. θ]1ι5 δυι “ἢ 

ΘΠΘΟΥΘ 4} α΄ ται ἀνὰπε 1 ουυ σοι. --- Τέ 

ἑ. ΠΠ δϑὲ τπατ|6 6 ΒΡ ΟΒΟΙ 16 αἸσαπηηᾶ - 

Τ᾿ ϑρισαῖίοπ (ἰοῦ Ἰὰς ἀἶἾὮΠΟ σΟπδοηπρο, 
γονοΖ ΗΪτι5 παῖ ἰὰ ποῖθ βὰν οὔ ἐθεν, 
γΟΥ5 44. 



40 ΓΑΥΔΔΌΟΣ ιΑ. .. 

ό 

τὴνὸ δὲ . ὀ ὀχθήσας πρ ενϑὶν νεφεληγερέτα Ζεύς" 

Ἧ δὴ δδγι ἔργ᾽, ὅτε μ μων 

Ἥρῃ, ὅτ᾽ ἄν μ. ̓ ἐρέθησιν ν ὃν 

Ἢ δὲ χαὶ αὔτως μ᾽ αἰὲν ἐν Ἡλεθελεο 

Ὁ 
6 “ὄφρ εὐ εἰδῶ 515 

γειχεῖ, καί τέ μέ φησι μάχῃ Τρώεσσιν ἀοήγειν. 

᾿Αλλὰ ὺ ἐν γῦ ὺ χπτό ἡ σε νούσ- σὺ μὲν νῦν αὑτις ἀπόστιχε, μιή σε νοήσῃ 
σ ς. , “" Ἵ Ε ΄ Ηρη᾽ ἐμοὶ ὁέ χε ταῦτα μελώξετι: ἐύρα τελέσσω. 

Εἰ δ᾽ ἄγε τοι κεφαλῇ κπντανε ύσθθοι ἢ 

τοῦτο γὰρ ἐξ ἐμέθεν γε μετ ̓ ,ἀδανάποισι μέγιστον 

τέχμωρ᾽ οὐ γὰρ ἐμὸν παλινάγρετον, οὐδ᾽ ἀπατηλὸν, 
οὐδ᾽ ἀτελεύτητον, ὅ τι χεν χεφαλῇ κατανεύσω. 

᾽ ᾿ 7 “δ, ὦ Ὁ 7 - , Η, χαὶ χυανέῃσιν ἐπ᾽ ὀφρύσι νεῦσε Κρονίων. 
ἀμόρόσιαι δ᾽ ἄρα χαῖται ἐπερρώσαντο ἄναχτος 

χρατὸς ἀπ᾿ ἀθανάτοιο᾽ μέγαν δ᾽ ἐλέλιξεν ᾽Ολυμπον. 

πέεσσιν. 

ι θεοῖσιν 520 

φρα πεποίθης᾽ 

920 

990 

Τώγ᾽ ὡς βουλεύσαντε διέτμαγεν " ἡ μὲν ἔπειτα 

εἰς ἅλα ἄλτο βαθεῖαν ἀπ᾿ αἰγλήεντος Ὀλύμπου, 
Ἃ 

δι. Οὐ τοι ἔπι, ο᾽εδι-ἀτ αἴνὸ οὐχ ἔπε- 
στί σοι. 

617. ἸΠροσέφη. 1)ὰπ8 6 ΠᾺ5- το] 16Γ ἀρ- 

ΡοΪέ Ιὰ ΤᾺ}0]6 ΠΙάσαθ, Ταριῖθν, ὁπ σέροπάδπηϊ 

ἃ ΤΠό5, 1 Θάγο556 ἰὰ ἰόῖ6 46 ἰὰ πιὰ 

ἄτοιίο οἵ Ἰὸνα δὴ μαι 16 θγὰ5 ράπομο, '᾿ΓΠό- 

15, ἃ 66 πηοπηθηῦ, π6 ἴοιιο} 16 Ρ] 1.5 16 πιοηΐοῃ 
ἄς 80ὸη ρὸσγθ. ὕουγ. ΜΙΗΠπ, Οαίογῖε ηιγ- 

ἐοϊορίφιιο, Ρ]. ΟἿ. 

548. ᾿Εφήσεις, [αἴὰγ ἐφ: μι, 
δολοῖϊος : ἐποτρυνεῖς, ἐφορμήσεις. 

521. Καί τε, μ]όοπαθπιθ Ροαν χαί. (ἐ 
Ρἰόοπαϑιμθ, 5567 υᾶγϑ ἦλπ58 Ἠομπιὸγο, 6ϑὲ [υό- 
ἀ4υθηΐ ἀὰλπ5 Ἠόβιοίθ, 

52ὅ. Μετ᾿ ἀθανάτοισι; 4ιιᾶπά 7᾽41 αἴξαϊνο 

4τιχ Ἱπηηηογίοἶβ. 

626. Ἔ μόν, ο᾽ εδἰ-ὰ- ἀἴνο ἐμὸν ἔπος, τηὰ 
Ῥάτοϊθ, 66 416 71 αἴξ, 66 416 71 ἀῤογέϊό. 

Οδδου 1 οχρ!!οαξοη. 46. ΥοΙ, γα Ρ]κ5 

)»ὰ5, γοῦβ ὅ99, ᾿ΟἾΠρ56 ἀὰ ἀΔ ΕΠ} Ρ] αν 6] ἀ6 
ἔπο:. Οπ ρϑιὺΐ οοροπάδηϊ ὀχ θ τιον ἐμόν 

ϑη5 6]ΠΠ1056 1 66 41 οδὲ παΐθη, 60 πὶ νίθηΐ 

ΙΔ ΠΟΘΙ, 

ες Νοωω ἌΣ, ττρ 

Ζεὺς δὲ ἑὸν πρὸς ὀῶμα. Θεοὶ ὃ ἅμα πάντες ἀνέσταν 

ἄς πιοὶ, 66. 41] δϑὲ ρυγεϊ 48 πιὸ]. 1,6 5615, 
465 ἀδιιχ ἴςοπϑβ, 65: 16 πηόπηθ. 

ὅ28-580. Ἦ, χαὶ χνυανέῃσιν.... Ο᾽ ε5ὲ 
ἄθ οε5. νϑὺ8 416 5Ἴπδρινὰ ΡῬὨΙάἴα5, Ροιι 

οὐέοῦ ἰὸ Τυριίοῦ αἰ ΟἸΙ γμαρΙ6. Ὑἱρρη δα, 
πόϊαο, Χ, 411ὅ : « Αππυϊ εἱ ἰοΐυπὶ 

« παΐὰ ἰροπιθίθοις ΟἸγηριιη. » ΟνὐἹάε, 

Διῤέωνπονρίοσος, 1, 179 : « Τδυυ τα οὰ- 

« ΡΙΓ15 ΘΟποιιβϑιὲ ἴθαθ. 4ααΐοναπθθ. (ἰϑὰ- 
« ΤΙθπη, Οαπὶ - πῶ ΤΘΥΓΆΠΙ,, ΤΠ} 6, 516 ογὰ 

α πηου!ΐ. » (δ. πθ βοῃΐ Ἰὰ 41τιῈ 465. ορὶθ5 
5562 [10}}65. αἀἶη 5] πι6 Τὰ 0} ] 6 αι, 

ὅ890. ἹΚρατός. Δέποσοϊε ὀονίναϊς χρητός, 
ΓΘ ροιιβδό μὰν ΑὙἸβ[α [116 ΘΟ ΠῚ ΠῚ6 ΠΟῚ ἸΟΠΙΘ : 

οὐχ ἔστι δὲ Ἰαχόν. 
ὅ8δι. Διέτμαγεν ρΡοὺν διετμάγησαν, ἐς 

διατμιήγω, 6ῃ ΡΓΟΒ6 διατέμνω, 5έρᾶσχου : 
115. 86 δόρατόγρῃξ, 

ὅ93, Ἐὶς ἅλα ἄλτο. Οιιεαιι65-τιη 5. [οηΐ 
ἀϊδραγαῖΐίνο 1] ατιι5. ρὰν ἀπ θ]ὀοπμάβημα : εἰς 

ἄλτο. ὧπ ἀϊδαῖδ ΡυἸμἸγοπιθηΐ 
ΕΠ εὖν ἃ τἴοη ἃ σπληροῦ, 

ἅἁλαδ᾽ 

ξὰάλτο. 



[1] ΛΙΑΔΟΣ Α. 97 

ἐξ ἑδέων, σφοῦ πατρὸς ἐναντίον " οὐδέ τις ἔτλη 
- » , ὅ 4... »"" Ὡ 

εἶναι ἐπερχόμενον, ἀλλ᾽ ἀντίοι ἔσταν ἅπαντες. 
Ὁ ς » 
Ως ὁ 

ἱ 

σι οϑ σι 

μὲν ἔνθα χαθέζετ᾽ ἐπὶ θρόνου - οὐδέ μιν Ἥρη 
ἠγνοίησεν ἰδοῦσ᾽ ὅτι οἱ συμφράσσατο βουλὰς 
ε ῇ ς 

ἀργυρόπεζα Θέτις, θυγάτηρ ἁλίοιο γέροντος. 
᾿ ’ὔ “ ’ὔ , , δ . 

Αὐτίχα χερτομίοισι Δία Κρονίωνα προσηυὸδα 

Τίς δ᾽ αὖ τοι, δολομῆτα, θεῶν συμφράσσατο βουλάς: ο40 

Αἰεί τοι φίλον ἐστὶν, ἐμεῦ ἀπονόσφιν ἐόντα, 

χρυπτάδια φρονέοντα δικαζέμεν " οὐδέ τί πώ μοι 
πρόφρων τέτληκας εἰπεῖν ἔπος ὅττι νοήσης. 

Τὴν δ᾽ ἠμείόετ᾽ ἔπειτα πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε" 
Ἥρη, μὴ δὴ πάντας ἐμοὺς ἐπιέλπεο μύθους 545 
"Ὁ - Ἂν τ 

εἰδήσειν " χαλεποί τοι ἔσοντ᾽ ἀλόχῳ περ ἐούσῃ. 

Ἀλλ᾽ ὃν μέν χ᾽ ἐπιεικὲς ἀκουέμεν, οὔτις ἔπειτα 

οὔτε θεῶν πρότερος τόνγ᾽ εἴσεται οὔτ᾽ ἀνθρώπων᾽ 
ὃν ὁέ χ᾽ ἐγὼν ἀπάνευθε θεῶν ἐθέλωμι νοῆσαι, 

7 Χ -- “ ΝΑ » Ἷ 

μή τι σὺ ταῦτα ἕχαστα διείρεο μηδὲ μετάλλα. ἐπ σι Θ 

Τὸν δ᾽ ἠμείθετ᾽ ἔπειτα βοῶπις πότνια Ἥρη᾽ 

ὅ8ϑ4, Σφοῦ ρΡοχν σφετέρον, Ιδιν, 
ὅ86. Θρόνου. 1,6 θρόνος ἐΐαϊξ ἀπ ἴαι- 

τε] ὁϊονό, ἀθναπὶ θά π6] 1] Ὑ ἀν αὶ ἢ Θϑοὰ- 

δᾶ Ῥου 165 μ6 8. 
ὅ88. ᾿Αργυρόπεζα. Τ]νέξι5 ἃ 5616 οδἴϊθ 

ὀρπμὲξε ἀδλπ5 Ηοπιὸγο. Οη 1 δπίθπά 46 ἰὰ 
Ὀ]Α ποθ αν ἀ65 ρ]θά5 ἀθ 1ἴὰ ἀόοθϑοθ, ἀθ ἰδαν 
ὁοα θαν ὈγΠ]ηΐο, ῬΙμἀγ 6 ἘΡΡΕΙ]6 ἅτι551 Υ ὁ- 

π5, βγεἠιίφιιος, ΤΧ, 106, ἀόο556 ἀτὰ ρμίθεἰς 

εἶ αγρεπέ. (δῖ οἰγοοπδίληοθ [αιδ. ογοῖν ἃ 
Βοῖμο 4ὰ6 Τ᾽όρτΠπδέθ νἱθπὲ ἀθ ἰὰ οοαϊθαν 46 
Ιὰ ποῦ, οὐ ἹΠότι5 ΠΆΡ116, οὰ έπιυς δϑὶ 

πόθ : « ὅϊς. Νερἕιπεβ Δρρε]]αΐων χυανο- 

« χαίτης, ΑροΙ]Ιο φοῖθος, Νεγθιιθ 56η6.;, ἃ 
«ΘΟΙΌΓΘ πιᾶν 5, 4π| 1ἀθπὴ δϑῦ βθπαμῃ, » 1] 

Ῥτόξοπα 406 66. π᾿ δὲ ροϊηϊ Ἰ᾿Ἰὰ ρυδίθι ἅἷχ 
Ῥοδίεβ ἀθθ Ὡἰ]όρουιθθ; 4186 ὁξ8. ᾿πηᾶρε5 

ὀϊαϊθηξ παίαγο! !ο5. οἰ6 2 ἰὸ5. Βοιηπηθ5. (65 
ῬΙΓΘΙΪΘΥ5 ἄροδ : « [ρ515 παΐαγοο, ΡΓῸ σαρία 
« ᾿ιομπηϊηππὴ τἀ] ΟΥ πη, ἹΠ] σΊ 65...» Οἱ Π6 

ΡΘαΐ ρὰ5. αἶγα 416 ΒΟΙΠ6 56. ἔχοπΠΊρο ; Πηδ15 

τθη πὸ Ῥγοσνα 4} αἷὖ Ταίβοῃ, 

ὅ99. Κερτουίοισι, 5Ξοιι5-Θπέεπάι ἐπέεσσι: 
ἀνθὸ ἀ65 βράχο] 65 41 ἰθηάθηςξ [6 σααγ, ἀνθὸ 
65. Ῥᾶγοἱθβ 46 σϑρύϑοΐθ. ΝΟῖ5. ἈΥΟῚΒ 6ἢ 

[γᾶ ποθ. ΠΠ6 ἱπηῶρ6. ἈπαΪορθ ἢ ἐ[65 τηοΐ5 
41 δηιμογέθη ἰα μίδοο, ἰ6 πιο οθαι. 

ὅ42. Διχαζέμεν ἐᾳαίναυξ ἃ βουλεύε- 
σθαι. Ηδεγπε : « Εχ ἴος βπηἰπὶ ργο οϊβοῖταν 
« τὸ 5ἴαΐμεγο 46 ΤῸ, » 

645-648, Οὐδὲ.... τέτληχας, οἵ᾽ ἴπ π᾿ὰ5 
Ρὰ ἴθ γέβισ που. 

48, "ἔπος, οοποίίμν, 1 ο0)]6ῖ ἀ6 ἀ6}1- 

μέχαϊτοῃ. 
δ4δ. ᾿Εμοὺς.... μύθους, πι68. δοπνθγβας- 

(ἰ0Π5, 165 Θῃ 565 ἀ0πὲ 6 ἐγαῖ6 : Τη65 ΔΓ [1Γγ65. 

δ46. Χαλεποί, αἰ 6 1168. ἃ ἀθνίπου, ἃ 

Ρόπόέιξγοι, ἃ σοππαῖζγο. 

δ49. “Ὅν, 5οπ5-οηΐοπάιπ μῦθον : [[{11}6 

486, 
δῦ0. Ταῦτα ὀᾳυϊναυξ ἃ τοῦτον τὸν 

μῦθον. Οὐδ ἃ 1 }ϊαΐα8. αἀτε, νου Ὀ] 18 
αὰξ 1ὰ ποῖΐο ἄτι νθὺ5 10 δι} τέ ἑ. ὕδιιχ 
41 ἐουινθῦ βέχαστα ἱπνεπίθηξ τῇ ποῖ 

4ὶ πὰ ῬΡΟ ΑΘ πιθξ Δ πι15 οχιϑιό, Π) ̓ἃ- 

ΡΥὸὰβ 1ὰ ργαιηπηαϊνα οοιηραγαῖνθ, [᾿6ΒΡΙ 

γὰ846 γσοργόβθηϊα θη σόπόγα! ἰὰ ἰθιτγο 5, ΠῸῚ 

Ιὰ ἰδέα ν, δὲ 16 ἀϊσαιησηα πὰ 416 ἴαϊγο 
Ιὰ οὰ 1] ἃ πιὰ δϑρυῖ σταάο, 

51, Βοῶπις, ἃχ γοιχ 46 νλο]16, ἃυχ 



8 ΠΑΤΑΛΔΌΣΕΑΙ [1] 

Β Ν ᾿ Ἔ ᾿ Αἰνότατε Κρονίδη, ποῖον τὸν μῦθον ἔειπες ; 

Καὶ λίην σε πάρος γ᾽ οὔτ᾽ εἴρομαι οὔτε μεταλλῶ, 
ἀλλὰ μάλ᾽ εὔκηλος τὰ φράζεαι ἅσσ᾽ ἐθέλγσθα. 

Νῦν δ᾽ αἰνῶς δείδοικα χατὰ φρένα μή σε παρείπη 555 

ἀργυρόπεζα Θέτις, θυγάτηρ ἁλίοιο γέροντος 
ὌΧ Ἦν ι , γ" Λ τας ἡ , Ε ἠερίη γὰρ σοίγε παρέζετο, χαὶ λάῤδε γούνων 

΄ “Κ᾿ - κε 3 ΄“ τῇ σ᾽ ὀΐω χατανεῦσαι ἐτήτυμον, ὡς ΔΑγχιλῆα 

τιμήσης, ὀλέσης δὲ πολέας ἐπὶ νηυσὶν ᾿Αχαιῶν. 
Ὰ 2) 

Τὴν δ᾽ ἀπαμειδόμενος προσέφη νεφεληγερέτα Ζεύς δθὺ 

Δαιμονίη, αἰεὶ μὲν ὀΐεαι, οὐδέ σε λήθω- 

πρῆξαι δ᾽ ἔμπης οὔτι δυνήσεαι, ἀλλ᾽ ἀπὸ θυμοῦ 
-“- 2 Δ ξῃ Χ δέ Τὴ Υ 

Ἷ 9) . μᾶλλον ἐμοὶ ἔσεαι τὸ δέ τοι χαὶ ῥίγιον ἔσται 
,. ΝδὸῸ ε -- ΟῚ ᾿ ᾿ Ὁ 

τὸ δ᾽ οὕτω τοῦτ᾽ ἐστὶν, ἐμοὶ μέλλει φίλον εἶναι. 

Ἀλλ᾽ ἀχέουσα χάθησο, ἐμῷ δ᾽ ἐπιπείθεο μύθῳ, 565 
ΟΠ " ἣ « ΕΟ ΚΕ ΤῸ ἐ μιή νύ τοι οὐ χραίσμωσιν ὅσοι θεοί εἰσ᾽ ἐν Ολύμπῳ 

ὶ 

ἄσσον ἰόνθ᾽, ὅτε χέν τοι ἀάπτους χεῖρας ἐφείω. 

Ὡς ἔφατ᾽ - ἔδδεισεν δὲ βοῶπις πότνια Ἥρη, 
ΕΣ [ - 5 ΤΆ Ἧ ΟΡ 

χαί ῥ᾽ ἀκέουσα καθῆστο, ἐπιγνάμψασα φίλον χἣρ 

σγαπ 5 γοιχ, ϑολοίϊθο: εὐόφθαλμιος, χαλή. 
ΤΠ. ΠὟ ἴαις ρμὰ8 ὉΠΘΙΌΠΟΥ 416. φ,ΔΠ165 

ἤϊποθϑβθϑ. 1.65 ὑδ0}65 οπὲ 46 ργὰπαβ γθιχ. 
δ62. Τὸν μῦθον ἐσχαΐναιιξ ἃ τοῦτον τὸν 

μῦθον. 
ὅδ8. Οὔτε μεταλλῶ. δολοίίος : Οὕτως 

αἱ Ἀριστάρχον, χαὶ ἡ Ῥιανοῦ, χαὶ ἡ 
Ἀριστοφάνους. Καὶ ἔστιν ἐμφατιχὸν τὸ 
οὔτε. Οἱ γράφοντες οὐδὲ μεταλλῶ 
χαχῶς γράφουσι. 

ὅδ9. ἸΠολέας, 5γὩϊ12ὸ56. 1] πἾὟΥ ἃ 4116 ἄθιιχ 
5.11]1ν65, Δόποδοιο ἐσυῖναῖ! πολεῖς. 

500. Νεφεληγερέτα. 1ἃ Ἐοπίαϊπο ἃ αἰ, 
Μαῤίες, ΥἼΠ, 20 « Τ  ϑβθι θοῦ 6 

Ὠᾶρ 65. « 
ὅ6Ι. Δαιμονίη. 1.6 πιοῖ δαιμόνιος 568 

Ργοπὰ ταῦτὸϊ δὴ ΟΠΠ6 Ραγΐ, ταπτὸϊ 6 ἢ 

τιν ἶδθ μάν. [οἱ, δαιυονίη εἰρπί6 ηεαῖ- 
μδιδιι 56, πιϊδόγρανίο. 

505-563, Ἀπὸ θυμοῦ μᾶλλον ἐμαὶ 
ἔσεαι, ἴιι 5εγὰ5. ἀανδηΐαρθ ΘΟ} Ιυϊῃ 46 

πιὸ σαν : 16 πὸ ἴα Παῖΐναϊὶ 4116 ἀαναηίαρο, 
γου. ΧΥ͂ΠΙ, 272 εἱ ΧΧΤῚ, 404. 

567. Ἰόνθ᾽, ο᾽ροι-ἀ- αἰτο ἰόντε. 6 ἀπο] 

Ροιν 16 ῥ᾽ αν 6, 56] Ζέποδοίο. Ο᾽ 6βὲ ['οχ- 
ΡἰΤοαίοπ ἀἀορίόθ μὰν ἴὰ θ]αρανε 465 τηῸ- 
ἄθυπ65. ΑὐἹδίασιθ γτο)οΐαϊξ οοΐτθ δχρ]τοα- 
ΠΟ, δὲ ρυοπαῖ ἰόνθ᾽ μουν ἰόντι, ἀδη8 16 

8615 α᾽ ἰόντος: δοτιχῇ δὲ χέχοηται ἀντὶ 
γενικῆς. Π δδῦ Ῥγροθαθ!α δὴ οἴει, ἀ ἀργὸβ 
Ιὰ ἔπ ἀδ ἰὰ Ρηνᾶβδθ, “16 16 πηοῦ δχρυϊπηθ 

Τἀοοπ ἀο Ππρίίογ, Ηθνπθ 6 ρϑηϑαῖξ ηϑὶ : 
Π1815 1] ῬΥΌΡΟΞβ6 ἀ᾽ δηϊοπάνο ἰόντα. α ἰὰ υἱ- 

σαιθιιν, ἰὰ ΡΠ γα56 Π6 56Ραϊδ Ρὲ5 Ἱποουγϑοῖρ, 

Ῥυϊσααοπ ἀπ χραισμεῖν τινί τι, αγοορὸ αὖ 

αἰΐψιιο αἰϊφιιῖά ; πλαὶθ. 66 56ΓᾺ 1 16 568} δχ ϑιη- 

ΡῈ ἀπ ποπὶ 46 Ῥθύβοπηθ τη15 ἀδη5 σοί 10- 
σποι. ῬΟὰγ [6 πὸπὶ 6 6}1086. --- Ἄάπτους. 

Δόποάοϊο ἰγαάαϊξαῖς, ἰσχυράς. ΑΥΙδίαγααο, 

δεινὰς χαὶ ἀπτοήτους. Πόγοάϊεη [αἱΐ 
αἀ᾽ ἀάπτους 1᾿ἐφαϊναϊεπί ἀδ ἀϊάπτους: α 
ῬΠνΔΠ οἱ ἰάπτω, 41} ἄοππο ΡοιΣ 
ΒΥ ΠΟΥ ΠῚ6 ἀθ βλάπτω. ΑΥἱδίορμαμπθ ἐθ 
ΒυΖάποθ ἐογίναι: ἀέπτους. Μαϊθ. ὁπ Ἰρπονθ 

ὁοπηηθηξ 1 ΘΧρ] πὰ ο6. τηοῖ, Αρο]]ο- 
πἰιβ : ἀάπτους" ὧν οὐχ ἄν τις ἅψαιτο, 
ο οεβι -ἀ-αἴνο ἐγριγιοίδίες. --- ᾿Ἐφείω, ροιν 

ἐφέω, ἐφῶ, 4’ ἐφίηυ..- 



[1] ΤΔΡΆΑΔΟΣ ,ἃ. 20 

ὥχθησαν δ᾽ ἀνὰ δῶμα Διὸς θεοὶ Οὐρανίωνες. 570 

Τοῖσιν δ᾽ Ἥφαιστος χλυτοτέχνης ἦρχ᾽ ἀγορεύειν, 

μητρὶ φίλῃ ἐπίηρα φέρων, λευχωλένῳ “Ἥρη᾽ 
Ἢ δὴ λοίγια ἔργα τάδ᾽ ἔσσεται οὐδ᾽ ἔτ᾽ ἀνεχτὰ, 

[Ω] 

[ΩΤ 

" δ ἜΝ) .« ΜΙ ΦΟ 

ἱ δὴ σφὼ ἕνεχα θνητῶν ἐριδαίνετον ὧδε, 

ν δὲ θεοῖσι χολῳὸν ἐλαύνετον ̓  οὐδέ τι δαιτὸς 575 

ἐσθλῆς ἔσσεται ἦδος, ἐπεὶ τὰ χερείονα νικᾷ. 
Μητρὶ δ᾽ ἐγὼ παράφημι, καὶ αὐτῇ περ νοεούσῃ, 
πατρὶ φίλῳ ἐπίηρα φέρειν Διὶ, ὄφρα μὴ αὖτε 

γειχείῃησι πατὴρ, σὺν δ᾽ ἡμῖν δαῖτα ταράξῃ. 
Εἴπερ γάρ χ᾽ ἐθέλῃσιν Ὀλύμπιος ἀστεροπητὴς. 580 

ἐξ ἑδέων στυφελίξαι" ὃ γὰρ πολὺ φέρτατός ἐστιν. 

Ἀλλὰ σὺ τόνγ᾽ ἐπέεσσι χαθάπτεσθαι μαλαχοῖσιν " 

αὐτίχ᾽ ἔπειθ᾽ ἵλαος Ὀλύμπιος ἔσσεται ἡμῖν. 
Ὡς ἄρ᾽ ἔφη, χαὶ ἀναΐξας δέπας ἀμφικύπελλον 

μητρὶ φίλῃ ἐν χειρὶ τίθει, καί μιν προσέειπεν᾽ 585 

Τέτλαθι, μῆτερ ἐμὴ, καὶ ἀνάσχεο, κηδομένη περ, 

μή σε, φίλην περ ἐοῦσαν, ἐν ὀφθαλμοῖσιν ἴδωμαι 

θεινομένην, τότε δ᾽ οὔτι δυνήσομαι, ἀχνύμινός περ, 

δ71. Ἥφαιστος. υϊοαῖπ, {15 46 Τρ ον 
εἴ ἀς Ταποη, --- Ἤρχ᾽ ἀγορεύειν, Ρεὶξ 16 
ῬΓΘΠΊΪΘΙ ἰὰ Ράγο]6. Ἄρχω;, ΘΟΙΏΠΊΒΠΟΘΓ, 

δ7ὅ. Κολωὸν ἐλαύνετον. Οπ ἀϊδαϊῖῖ 6π 
[γᾶ ΠΟλ15, ἅτ ΧΎΙΙ 5᾽δ 616, )167161" οὙαγι γιέ. 

Κολῳός, ἀϊδραῖο, εὲ χολῳάω, ΡίΑ,}16γ, 86 
γρρογϊοπεὰ χολοιός, 5681. Τ,6 σθαϊ δϑ υἢ 465 

οἴδϑαιχ ἀοπέ 16 οὐὶ δϑὲ 16 ρ]15 ἀόβαρστγόδ!}]6. 

ἈΡΟἸ]οπῖι5: ἣ μεταφορὰ ἀπὸ τῶν χολοιῶν. 
ὅ76. Τὰ χερείονα, ἐδέα ρμόγογα, ἀ’ ἃυι851 

ἀότοϑἕα "] 65 οἰ ο565, 6.- ἃτ- ἃ, ἀπ6 6116 ἀἸβοογα. 

679. Σὺν δ᾽ ἡυῖν δαῖτα ταράξῃ μουν 

συνταράξῃ δὲ δαῖτα ἡμῖν. 
δ880-δ81, Εἴπερ γάρ χ᾽ ἐθέλῃσιν.... 

ϑοιι5-Θηΐθηἦθζ στυφελίξαι δύνχιτ᾽ ἄν. 
ΠαΡποΡ : « (ὑδ5 ἀθυῃϊουβ ᾿ηοΐβ8 Π6 80ηΐ μᾶϑ 

ΡΓΟΠποποόβ ρὰν Ὑ α]οαῖπ, ΡΟῸΡ πηόῃασον δὰ 
πηὸγθ. Οπ 6Ε1ξ 6 πιόπηθ ὃη ἰγὰποαὶβ : Δ. 
δὲ 76 νοτιἑαϊς , 5858 ἀ]ουίον, 76 ἰ6 ροιιγγαῖδ.»» 

680. ᾿Ολύμπιος, 1" ΟἸγμρίΘη. Ρὰγ δὄχοεὶ- 
ἸΙεποθ, Ταριίον. 

ὅ8ά, Ἀμφιχύπελλον. Αὐἱδίοίς, Πδέοῖγο 
ες αηπθπαμα,, ΤΧ χχνπ : περὶ μίαν γὰο 

βάσιν δύο θυρίδες εἰσὶν, ὥσπερ τῶν ἀμ- 
φιχυπέλλων, ἣ μὲν ἐντὸς, ἣ ὃ᾽ ἐχτός. 
Οδεΐθ σομηραγαϊβοη ᾿πάϊάπ 4π6 6 σοθο]οὶ 
Ργέβοπιέ ἃ Τπὰπὸπὰ ἃναϊξ 16 ῥἱθα ογθιχ δὲ 
ἰασρθ, 48 τηλῃϊὸγθ ἃ ῥόοιινοῖν" 56. 46 
ΘΟῸΡ6 []-Ππηδπηθ. 

ὅ8ὅ. Ἔν χειρί, νμίρο ἐν χερσί. ελο- 
ἐϊος : οὕτως αἱ ᾿Αριστάργου, ἐν χειρὶ, οὐ 
πληθυντιχῶς. {{πὸ δὐἴτο ποίς αἰξ απ6 1ὰ 
Ιεφοῦ ἀ᾽ Αὐἱβίασαιιθ. ὀϊαιῦ σοπίογπηθ ἃ ἴοιι5 

165 ἃποίθηβ ἰθχίθβ : πᾶσαι ἑνιχῶς ἔχουσι 
ἐν χειρὶ, οὐ πληθυντιχῶς. 

ὅ86. Κηδομένη πέρ. ϑολοίϊες : χαίπερ 

λυπουμένη, τηαϊσγτό [65 οΠαργη8. 
587. Φίλην περ ἐοῦσαν, οἰιὸγ 6 Θοπηπη8 ἔπ 

['65 ἃ ἑοη 7115. 
ὅ88, Θεινομένην, Ραΐξι6. Β]αΐοπ, 4αὶ 

ΟΡ ΖΘ. 66 μάβϑασο ἀ Ἠομηὸνο ἀδπ8 1ὰ ἢό- 
Ρμιβέϊψιιο, Ἰἴνυθ 11, ρᾶρε 378, Ὦ, ἀϊξ 4ὰ6 

Ταρίτον. θαῦτας Ταποπ, 4ιαπα Υ αἱοαῖπ 8|1}4 
τη] ποοπίγοιιβοιηθηξ 5᾽δηἰγοπιθίσο, ἰ6 ᾿ΟῸ 

μέλλοντος τῇ μητρὶ 
τυπτομένῃ ἀυύνειν. 
οὰ 1] ἔπε ρῥγόοϊριτό : 



40 ΚΑΙ ΟΣ ἃ. [1] 

χρσμεν᾽ ἀργαλέρ ος γὰρ Ὀλύμπιος ἀντιφέρεσθαι. 

Ἤδη γάρ με χαὶ ἄλλοτ᾽ ἀλεξέμεναι μεμαῶτα 090 

δῖψε, ποδὸς τεταγὼν, ἀπὸ βηλοῦ δνδηϑνοὸ ; 
᾿ 

Πᾶν δ᾽ ἢμαὰρ ΡΘΕ ἅμα δ᾽ ἡβλίῳ χαταδύντι 

χάππεσον ἐν Λήμνῳ᾽ ὀλίγος δ᾽ ἔτι θυμὸς ἐνῆεν᾽ 
᾿ ΄ῚἋΔἊΝ 5 

ἔνθα με Σίντιες ἄνδρε ἰϑοὶ χομίσαντο πεσόντα. - 
μ “ 

κευχώλενος Ἥρη, 095 

(ειρὶ χύπελλον. 
τα, τῳ. 

ἀρ ὃ τοῖς ἄλλοισι θεοῖς δηῃδὲ ιὰα πᾶσιν 

οἰνοχόει, Ὑλυχὺ νέχταρ ἀπὸ χρητῆρος 
ΡΣ 4 

ΐ ἀφσσων. 
͵ Ν Ἂν τ, ΝΣ - 

᾿Ασόεστος δ᾽ ἄρ ἐνῶρτο, ΤῊΣ μαχάρεσσι θεοῖσιν, 
ε νυ ὔ 

ὡς ἴδον Ἥφαιστον διὰ δώματα ποιπνύοντα. 600 

589. Ἀργαλέος.... ἀντιφέρεσθαι, ἃ αὶ 1] 
δὲ ἀΠΠΠ 0116 ἀ6 τοῖν ἰδ. ϑολοίϊες : χαλε-- 

πὸς γάρ ἐστιν ὃ Δεὺς τῷ βουλεμένῳ ἀν- 
τιφέρεσθαι, ὅ ἐστιν ἐναντιοῦσθαι χαὶ φιλο- 
νειχεέῖϊν. 

ὅ9ι. Τεταγών,, 5γποπγπθ 46 λαθών. 
Οπ ϑίρροθο τῇ ψῦ 86 τἄάγω, ΟΟΙραγ62 

16 Ἰαϊτίη ἑαηρο, ἐδεϊρὶ, 

98. Κάππεσον, μοι χατέπεσον. ---- Ἔν 

Λήμνῳ. 1116 ἀδ [μϑπηπο8, ἅτ πον ἀδ Ἰὰ ΤΏΘΥ 
ἔρέόο, ὀται!δ οοπϑλογόο ἃ ψα]οαίη. 1,6 τποηΐ 

ΜΟΥ ἢ] τι5, νοϊοαη [ἀπηθιῖχ ἀΔη5 1ὰ τὰν [Π0]Ὸ- 
σἷδ, ῥάβδοι θονν 1ὰ ἴουρο ἀα ἴοι. ΟἾ 651 1ὰ, 

ἀἸδαϊτοη, 4π6 Ῥηοπιέμηδο ἀνα 0015 ἰ6 ἔδιι 

Ῥουν ἰὰ ἀομποΡ ἀπχ ΠΟμηΠΊ65, 1,ἃ ἰογη6 ἐν 

Λήμνῳ 651 οουίαϊηθ, ϑολμοίϊος: τινὲς δὲ μετα- 

ποιοῦσιν ἐς ΔΛ μν ον᾽ ἀλλ᾽ ὁ ποιητὴς χρῆ- 

ται τῷ τοιούτῳ σχήματι" ἐν δ᾽ ἔπεσ᾽ 
᾿Ὠχεωανῷ, χάππεσεν ἐν χονίῃσι, 
θοῇ ἐν νηὶ πέσῃσιν᾽ οὕτως ᾿Αρίσταρ- 
χος. Οδιῖθ οὔβουναίοι ἀ᾽ ΑυἸβίασ 6 οδὲ ὑγὸδ5- 

ππρογίαηξο μοι 1 ἰάησιο α᾽ Ηομὸγο. 

ὅθά. Σίντιες ἄνδρες. Ο᾽ ἐταϊοηῖ, ἀϊ-οη, 
465 Ρἱναῖο5 Α’ ΟΥρτπα Τἤγλο6, 6[ 115 Γαγοηΐ [65 

Ῥυθπιῖθι5. Πα Ιλ η15. 46 1116. Σίντιες ΡΑΡΑΪΕ 

δἰρλον. υυιρσαη 5. ϑολοίίες : ἀπὸ τοῦ σί- 

νέεσθαι χαὶ βλάπτειν. [,6 τηοῦ 56 γα ἀοῦο 
ΒΥΠΟΠΥΙΏΘ 46 σίνται, εἰ σίντης 5᾽σῃηιο ἐό- 
γαβίμ θα, Τὰ τρλ τ ὸ ἢ 

γνοἰατνο ἃ Ρ]]οοἴὸ τ γ»οισ γα} [116 ΟΡΟΙΡ 4116 

ΤιΘλπὺ5. ὀΐαϊς. 10] } 1166. ἅτ ἴθι ρ5. 46. ἰὰ 

σαονρα 46 'Ῥνοὶθ. ΕΠ] ἀναϊδ ἀπ ΘΟ ΠῦΡΑΙΡΘ ἀπ 

ῬθαρΙ]6 Ποιδϑδαπί. ψόγος ΥἹΠΙ., 467-47 

Ῥ] ΗΠ] οοἴδεθ ἀνα ὁϊό 1616 ἀλη5. τ6 Ῥάγ 6 ἐδ 

16 θηοογ ἀὐβοχίο, 

γΟΪΘασ, ΠΠΘΕΣΓΓΊΘΙ. 

96. Παιδός ἐφυϊναι! 1οὶ ἃ παρὰ τοῦ 
παιδός. --- Χειρί, ἀλη5 58 πιαΐῃ. ΠΠ πθ ἔλυϊ 
Ῥὰ5 Θομ ΠΡ 66 Ῥάβϑαρα ἅτϑο οοὰχ οὐ Ηυ- 

Πηὸγ6 ἃ Τη]5 ἅτ ἀκ 16 ποπὶ 46 ᾿ὰ μδυβοπμηθ 

ἀθ «αὶ οα γϑροῖὶξ “πε ]ααθ. οἰοβο, Χειρί 
ὨἾ 658: ῬΟΪηῦ ὩΠ6 ῬΘΙΒΟΠΠΘ: οἵ "οη π6 Βοιξ 

ΡοΙηξ σοπϑέγαν : ἐδέξατο χειρὶ παιδός, 6116 
γθοαὶ 46 1ὰ τηὰϊη ἀ6 80η. {|5, 

ὅ97. ᾿Ἐνδέξια. Ἄογος μ]ι5 ᾿απῖ, ψ Υ8 
47:4. Ῥοι" νΟυβου ἃ ἰὰ σοπάθ, Οἢ σΟΙΠΠΊ6η- 

Θὰ Του] 5. μὰν ἰὼ ἄνοϊίθ. ΟἶἾἐβὲ ἃ ἀγοῖΐθ 

(υ ὀξαϊομς [65 ργόβαρβϑδ Πουγοιιχ, 

98. Οἰνοχόει. Νοιι5 Ξαΐνοπδ, ἅνθο 165 

τ 6 1} 16 ιν 5 ὀἀἸἴθινβ, ᾿ουΕ ΠΟ ΡΠ 6 ἀ᾿ ΑὙἸδῖαν- 

46, σοπίογνμηθ ἃ 66 }16 65. ἈΠΟΙΘἢ5 ἴθχίθϑ δὲ 

ἃ Τ᾿ ἀδᾶρθ ἸΟπΙθη, {{| 5 ΡΥ λα 1 απρτηθηῦ, 

οὕτως οἰνοχόει Ἀρίσταρχος, 
ἸἸαχῶς" χαὶ ἐν τῇ Ἀργολιχῇ» καὶ Μασσα- 
λιωτιχῇ; καὶ Ἀντιμαχείῳ, καὶ ἐν τῇ Δη- 
γοδότου χαὶ Ἀριττοφάνους. 

899. Ἄσδεστος.... γέλως. Νοῦβ, ἀἸδοπ5 

ἈΛΙ551 Θἢ Ὁ ΔΠΘΏ15 ἐἐ)ὲ } 1) ἐπα ἔα εἰ ί. (οἴῖο 

,ϑολοίϊος ; 

ϑοὺπο σγοίθδιθ ἃ θθαποοιρ ἐμοααό 1ὰ σγὰ- 

υἱτό ἀ6 Ῥ]αΐοῃ ; τηδ15 1ὰ [Ὁ] παῖνθ 465 υ]θιχ 

ἂροβ σομοΙ 11 ἐρὸβ- θη [65 16ὰχ 46 1 1πιὰ-- 
οΙπαῦοι. Ῥούιαιθ ἀνθὸ 16 σοϑροοῖ ἀὰ ἃ ἰὰ 

αἰνιηό, (δ. 4αὶ [1 στα 165. ἀἴθιιχ, οἾἐϑὲ 

4πὸ 16 βόσνο] ὀομαηβοι νὰ οἰορὶπ- οΪοραπΐ, 

Ετναπσο Ηὀρό, δα οἴει, ὀζγαπρο Οδηγιηὸ 6 } 
609. Ποιπνύοντα. 1] 5᾽ἀρτ ἀμ τη] 416 

ψιυϊοαϊη 56. ἀοππηδ: 1 δϑὲ ἴοιε θϑϑοι 6. 

Αὐιδίανιιθ, ἃ ρύοροβ ἀἶη ἁπῖνα ράδϑαρ ον 

ΧΙΥ͂, 165: ἡ διπλῆ; ὅτι τὸ ποιπνύοντα 

ἐνεργοῦντά ἐστιν, οὐχ ὡς οἱ γλωσσογράφοι 

ποιοῦσι τὸ ποιπνύειν διαχωνεῖν, ἐχ 



ΒΕ: ΓΛΤΑΔΟΣ' Ἁ. 4! 

Ὡς τότε μὲν πρόπαν ἦμαρ ἐ 
ΟΥ̓́, 

δαίνυντ᾽, 

ς ἠέλιον χαταδύντα 

οὐδέ τι θυμὸς ἐδεύετο δαιτὸς ἐΐσης, 
Ἶ 

Μουσάων θ᾽, αἵ ἄειδον ἀμειθόμεναι ὀπὶ ἐς 

Βα ἐπεὶ χατέδυ λαμπρὸν μρὼ ἠελίοιο, θ0ῦ 

οἱ μὲν χαχχείοντες ἔῤξαν οἰχόνδε ἕχαστος, 
Εις ς “ δου ἌΣ ἊΣ 4 Ξ ὙΟΥ, -- 
ἢχ: ἐχάστῳ οωμα περιχλυτὸς αμφιγνήεις 
“ 
Ηφαιστος ΠΡ ΤΕ ἰδυίῃσι πραπίδεσσιν. 

Ζεὺς δὲ πρὸς ὃν λέχος. ἤΐ ἢν Ολύμπιος ἐπ ρου τη τὴς; 

ἔνθα πάρος χοιμᾶθ᾽, ὅτε μιν γλυχὺς ὕπνος ἱχάνοι᾽ 610 

ἔνθα χαθεῦδ᾽ ἀναξὰς, παρὰ δὲ χρυσόθρονος Ἥρη. 

τοῦ" Ὥς ἴδον “Ἥφαιστον. 1] οχρ! χα 
ποιπνύω μὰν πονῷ πονύω, πνύω. Οἶἐ8ὲ 16 
γα τ ΔΟΠΟΥ ἃ πόνος οἱ πνέω. ΝαΙ5 πόνος π᾽ 65. 

Ρουν υἴθη ἀὰπ5 ποιπνύω. (δ νϑῦθδ 86 χαΐ- 
ΆΘΙΘ. ΒΗ Ρ]Θπηθηξ ἃ 1ὰ τὰοῖηθ πνν, ΘΟΠΙΠῚΘ 

πνέω εἰ πέπνυμαι. 'ΓΕΙ]6. 658 1 ΟρΙηἰοη 46 
Οὐ ττ5 δὲ 65. Ρ]ι5 βαναπῖβ ἐξυ πιοϊορ βίο, 

601. Πρόπαν ἥυαρ, ἴουξ 16 τεβῖ6 ἀκ 

Ἰοὰν, ἌογοΖ ρ]α5 μαὺξ Ἰὰ ποίδ ἐπὶ νοῦ 472. 

608. Οὐ μέν ἐᾳφυϊναιὲ ἃ οὐ μήν, ε 6η- 
ΘΒόν 5 οὐδέ τι. 115 διγσθηΐ ἃ σοι Πα: 1ὰ 
ΠΤ Ἰ51 416. ΘποογΘ ΗΪι5. η16 ἰὼ θοππο οἰὸγο. 
Οερϑπάδμπε, τόπο ἀνθὸ οὐ μήν, ὁπ ρΡοαπτ- 
ΡΆΙΕ Βἰ Πρ] οπηθηῦ θηΐθπάνο, πὲ αὐ αἰέν μαρέ. 

606. Καχχείοντες ροιν χαταχείοντες, 
Ἀγ ΔΗΓ ΘΗν16 46 ἀουπ]ν. Εαβία! δ. ΓΆΡ ΡΡΟΟ]6 
165 ψθὺ})65 ἀέβ᾽ ἀόγαι5 ὀψείειν, βρωσείειν, 
πολεμιησείειν. 

607; Ἥχι, Ἂρί- 
σταρχος τὸ ἥχι γωρὶς τοῦ κυ (Τ᾿ Ἰοΐὰ ἀάδουν 
Οὰ 50ΠΒΟΡΙ ἀθ ἦι, ἡ) γράφει, χαὶ Διο- 
νύσιος (Ποηγ5 ἀ6 'Γηγδςθ). --- Ἀμφιγυή- 
εις, ἰ6 Ροϊξειιχ εἰθ8 ἀθιιχ 7ληθ65. Αροϊ- 

Ἰομῖὶι5 ἀυμφοτερόχωλος. 1,65. «ϑολἠοίίες 

ἀοπηδμξ 1ὰ τηόπιθ πίον γιατ οη ; 165 ἰοχὶ- 

ΘΟσΤΆΡἢ65 ραγθ ]οιηθηΐ. Μαῖ5 Ὑ α]οαΐη, αἀ᾽ἃ- 
Ρυὸβ 1ὰ ἐρδαϊτίοη, π᾽ έταῖϊῦ θοΐτοιιχ απὸ ἀπ 6 

7απ06. ΟἾδββὲ Ἰὰ βϑὰπβ ἀοαίθ δο8 411 ἃ ἀέϊξον- 
πη. ΡΟΥΡΙγΙΘ ἃ δηίθπάνθ ἀμφιγνήεις 
ἀπο οἰαπαἸοατίοη 4πθ]οοπ απο : ὁ περὶ τὰ 
γυῖα βεδλαμμένος. ἤεγπε δάορὶθ οείί οχ- 
ΡΠ σατο, δὲ γαάεϊξ, ρει ϊδιις ἐαρέιια, ἐπ - 

"εἷς δὲ Πιιχίὶδ. 1,6 }γ5, ἃ 1 ἌγΈο]6 Γυῖα, τὸ- 
"ΠᾺΡ 16. 416 ἤθιι5. Π᾽γΟἢ5 θΟΪπῦ ἀθ ποῖρ 

νμΐσο ἦχι. δολοίϊες : 

Δ᾽ ΑΥὐιβίαγθ δ ἀμφιγνήεις. 1] γοιίο 1- 
πχόπηθ 505 ΟΡΙΠΙΟΠ 6 Ρᾶδϑαηΐ, Δ Π5 πη6 μὰ- 
γθηϊμὸβο ; 6ὲ ἦος φιίάθηι 6556 ἀμφίχειρ ἐρὸ 
ποῦν ἀμ ἑίο. Οδοὶ π᾿ δὲ ροϊηΐ ἃ 1551 ρᾶγα οχὰὶ 
απ ῬΟΙΡΡΩΙ 16 ογοῖρο, 1.8 τηοῖ γυῖα 51- 
ΘΏΠΠ6 165 ᾿πϑ]η5. ΘΟΙΩ πιο [65 ρ16 45. [6 πιο 

ἀμφιγυήεις ε58 ΟΥ̓ παϊνοιθπε ργόρόαέ ἀιιὶ 
Εἰγθ ἀ᾽ Πβοπηθιν περιχλυτός, δ Π6 88 ἴγοινΘ 
7λπηὰ 15 4π6 1ὰ οὐ 1] 5 ἃρτὲ 65 ανυοβ. ἈΠ Π}]- 
γᾺ 0} ]65 ἀ6 Ὑυοαϊπ. ΑἸη51 ἐ6 ἢ6 βούαϊξ 9185 ἰὰ 
οἰδιἀἸοα τ] οἢ. «[ο0}}}}6,. πὶ τηόπηθ πα οἰδμά - 
οαἴϊοπ 6] συμ 4116. (δ 56 ρα 1 ΠΘΧΡΊ 5510} (16 
ΙΔ. «α᾽ θη 56 ἴαϊϑαιε ἀ6 ᾿'αάγθϑϑα ἀπ ἀἸ νη 
Υτδῖθ ἃ 56 561 6. 565 εἰδιιχ τηδϊη5, οἵ 

416 τϑηὰ δὲ ὀποιρὶ φιθπηθηΐ 16 ΤΟΥ ΠῚ6 ἸῺ 18 
Ῥὰγ Εδβοιγ]α ἀλπ5 ἰὰ θόιοὶθ 46. Υ υἱσαϊῃ 
τηόπηθ, ᾽ οηιθέϊιόθ, νευβ ἀδ : πολλὰ μ.- 

σηθεῖσα χειρωναξία. 
608. Ἰδνίῃσι πραπίδεσσιν. 5οἰθη ει 

μ᾽ εονα ἰδ, ρορτέα ἡιθη ἐδ : ἀνθὸ πα ργοίοπ θα 
ΘΟΠΠΔΙ5584η06 465 ΟΠ 0565, ἄνθο τ ἀξ ϑαναηΐ, 

610-611. ἜἜνθα.... ἔνθα, πὲ... 1ὖὲ..., 
οὐ.... Ἰὰ. 1,6 Ῥγδπλῖον ἔνθα εοϑί χϑ]δυ, [6 
Βθοοπα ἀδμηοηϑ ΔΕ. 

611. Ἔνθα χαθεῦδ᾽ ἀναθάς. “όποδοϊε 

ἔνθ᾽ ἐχάθευδ᾽ ἀναδάς, ταιποπαηΐξ ἃ ἀἸοΙΟη 

α᾽ Ηυπιὸνα ἅτιχ [Ὁ ΠΊ65. ΔΙ ΠΤ] 0 4165 46. ἰὰ 
Ἰλπσιιθ 5116}}16. ἡ ον 62 ]1|5 ᾿ξ 1ὰ ποῖα ἀκ 

ν 615 464 οἱ 66}18 ἄτι νθὶ8 898. --- ἸΙαρά, ἃ 

εὐϊέ, ἃ 80η οὐϊό, --- Χρυσόθρωνος. (ὐἰεἴῖ6 
ὀρ δξθ ὁ58 Του] οσγ5 ὩΡρΠΠαπόθ ἃ Πππποι ΡΣ 

Ηοπιὸχο, βαμ τ 568] θαδϑᾶρο, ΤΧ, ὅ95, οἱ 
1 ἌρΡΡΙααῈ ἃ Πιὰπο, [πὸ [Ο]5. ἅ11551, 0.ἰγ5- 

566, ΧΙΥ͂, 602, ᾿᾿ΑυχΟΥΟ ἃ πῇ ἰγῦπο οὖν. 

9 



ΙΔΛΙΑΔΟΣ ΒΒ. 

ΟΝΕΙ͂ΡΟΣ. ΒΟΙΩΤΙΑ᾽ Η͂ ΚΑΤΑΛΟΤΙῸΣ ΤῸΝ ΝΈΩΝ, 

ΤΌΡΙΓΟΥ, ΡΟῸΣ γθηρον ΑΟΠ1]16, ΘῆνοΘ ἃ ΑϑδΙηΘΠΠΟΠ θη ϑοηρθ, 6] 
Θησάρο ἴθ ΤῸ] 65 ΤΟΪβ ἃ σοιηθαῖγα δὴ ἴθ ᾿ἰδυγγαηΐ ἀθ 1 βαορέγδῃοθ 
ἀδ ἰὰ νἱοΐοινα {1-40)., Αρδιηθιηηοη ΘΧρΡΟ56. ἃχ γΟΪ5 500 Θϑρόγδῃρθ, 
οἵ σον 1 556 0] 66 465 αὐθοβ (41.100}..ὄ 1] ἔδιης 46 νοῦϊοῖν 4 ὉΠ 
ΔΡαπάοπηδ 6 δϊόρο; ἰΙὰ πα] Ππ6 σΟΙΏΤΠΘΏΘ6 ἣ 5 Δρργόϊου ἃὰ ἀόρανὶ 
(101-14). Τῦ]γ556, ρᾶγ 16. 0561} ἀ6 ΜΊΠΟΥΥΘ, αὐγὸΐθ 66 τηοιιν 6Πηθηΐ 
(155-210). Ομὰππιθηὶ ἀ6 ΤΠ β16. μὰν {Π|γ8556 (211-277). Οἡ 56 ἀέ- 
οἷάα ἃ γεϑϑῖοι οἵ ἃ σοπηθδῖίν (237-293), Ῥγέραγαι 5 46 1ὰ Ὀαΐδ1}}6 
(394-484). ἐπυϊηέναιοη 65 ρϑιρ]65 οἱ 465 οἱνείβ συθος (485-785). 
Ἰἡπυϊηόναιϊοη. 65. ρθαρ[ε5 οἱ 465 οἱμείβ ἱγουθηβ (186-817). 

Ἄλλοι μέν ῥα θεοί τε χαὶ ἀνέρες ἱπποκορυσταὶ 

εὗδον παννύχιοι, Δία δ᾽ οὐχ ἔχε νήδυμος ὕπνος᾽ 
ἀλλ᾽ ὅγε μερμήριζε κατὰ φρένα, ὡς Ἀχιλῆα 

τιμιήσει᾽, ὀλέσαι δὲ πολέας ἐπὶ νηυσὶν Ἀχαιῶν. 
Ἥδε δέ οἱ χατὰ θυμὸν ἀρίστη φαίνετο βουλὴ, ὅ 

πέμψαι ἐπ᾽ Ἀτρείδη Ἀγαμέμνονι οὗλον Ὄνειρον " 

χαί μιν φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα" 

1. Ἄλλοι. Ζέποἀοϊε. ἐονίναις ὦλλοι, 
ΡΟ οἱ ἄλλοι. Αὐ] δίαγαιιθ. χο]θῖίθ οοιΐο 
ἸΙεφροη, ἀ᾽ αργὸβ 88 ἀοο!π6. 51" 1 ἈΥΈΙΟΪΘ : ὁ 

δὲ ποιητὴς ἀσυνάρθρως ἐχφέρει. ογ. 165 
ποῖοβ 1, 6 εἱ 46δ. --- Ἱπποχορυσταί 
ὀχυίνουξ ἃ χορυσταὶ ἐφ᾽ ἵπποις πολεμοῦν- 
τες, σου υ θ᾽ 5. ΘΟπα])α ἴα Ὁ 511} (165 ΟΠΔΓ5 ; 

ον ἵπποι, ἀὰπ8 Ἠοιηὸνο, ἀόδίσης ἀγα ϊ- 
παΐτο ἰ6 ον πηόπιθ, οἵ ἠπηα]5. Ὁ. π6. νοϊῇ 

ὯΠ ΘΊΘΥΤΙΘΙ ἃ ομονὰὶ ἀΔη5 165 [» [811168. 
4, Τιμήσει᾽, ὀλέσαι δέ, νμῖρο τιμνῆσῃ: 

ὀλέσῃ δέ. Αργνὲθ ᾿᾿παρόγίαις. μερμήριζε, 
Τ᾽ ορίδε εϑὲ Ρ]5. ΘΟΠΙΌΥ πο ἃ ᾿πϑᾶρο 4 Ἧο- 

Πηὸν6. --- Πολέας Ροιν πολλούς. (6 πιοῖ 
Ὧ6 ὁοιηρίθ 416 σΟπηπλ αἸ550}} 106, ἘπιβτΆ 1116 

ΤΟΙ Γ 4π6. 4 Ὅἢ. ΡΘιξ, σναμπητη Ἐς ]Θμηθηξ, 
[αἷἴγα ἀόρεπάνε Ἀχαιῶν ἀδ πολέας, πιὰϊδ5 
4} ναὰὲ τηΐθαχ 16 Ἰοϊπάγα ἃ νηυσίν : 
ὅπερ χαὶ χάλλιον. (6[α 6δ5ὲ ἴοὰξ παίιροὶ 
6 οἰρι, 

6. Πέμψαι ἐπ᾽, εἰ εδϊ-ἀ-41)8 ἐπιπέμψαι. 
- Οὖλον ροῦν ὀλοόν, ὀλέθριον : ἔχμηθεῖθ. 
ΥΥ ΟἹ ργόϊονθ απ 5605 να]ραῖνο ᾿᾿ΘΧΡΙΙοαΠο ἢ 
Ῥὰγ ὅλος, οέιι5, ΤΟ ΠΟΙ Ρ6η86 δομημη8 ΥΥ ΟἹ, 

(δ δουαϊζ, βϑῖοι [π|, ἢ 50ΠΡ6 ΘΗΓ16 ν᾽, ΘΟπι- 

ΡΙοῖ, πποηΐραης ᾿ππᾶρσο Θχαοῖθ ἀ6. θοὶαὶ 

4υ θη ΘΓ γοὶν ; πη ἀθ 665 Β0η965 416 [68 

Οτοοβ ἈΡΡοΙΙθπΣ ὀρζαο)ιές, 165 Τι ὉΠ Π5. χηαηῖ-- 
)δίος, 1θὸ5. ΑἸ!θιηαπμἦθ. ἀγαπέ θοὸν Ρ5. ΟοΪὰ 

οϑοῦ θῖθη ΟΠ θγο]ιό, 



“ 
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Βάσχ᾽ ἴθι, οὖλε Ὄνειρε, θοὰς ἐπὶ νῆας ᾿Αχαιῶν᾽ 

ἐλθὼν ἐς χλισίην Ἀγαμέμνονος ᾿Ατρείδαο, 

πάντα μάλ᾽ ἀτρεχέως ἀγορευέμεν ὡς ἐπιτέλλω. ὧν ἦν 

Θωρῆξαί ἑ χέλευε χαρηχομόωντας Ἀχαιοὺς 

πανσυδίη" γῦν γάρ χεν ἕλοι πόλιν εὐρυάγυιαν 

Τρώων" οὐ γὰρ ἔτ᾽ ἀμφὶς Ὀλύμπια δώματ᾽ ἔχοντες 
ΕῚ , ὦ κα 

ἀθάνατοι φράζονται᾽ ἐπέγναμψεν γὰρ ἅπαντας 
γ Ν ἯΙ οΣ οὖ 

ν λισσομένη, Ἐροιηρι δὲ κήδε᾽ ἐφῆπται. 1 

Ὡς φάτο᾽ βὴ δ᾽ ἄρ᾽ Ὄνειρος, ἐπεὶ τὸν μῦθον ἄχουσεν. 
Καρπαλίμως δ᾽ ἵχανε ἀν ἐπὶ νῆας Ἀχαιῶν, 

᾽ ἄο᾽ ἐπ᾽ βὴ δ᾽ ἄρ᾽ ἐπ᾿ Ἀτρείδην Ἀγαμέμνονα" τὸν δ᾽ ἐχίχανεν 
ἐνῖοντ᾽ ἐν ἀλεσίῃι περὶ δ᾽ ἀμύρόσιος χέχυθ᾽ ὕπνος. 
Στὴ δ᾽ ἄρ᾽ ὑπὲρ χεφ τα δ΄ Νηληΐῳ υἷι ἐοικὼς, 90 

Νέστορι, τόν ῥα μάλιστα γερόντων τ᾽ Ἀγαμέμνων. 

τῷ μιν ἐεισάμενος προσεφώνεε θεῖος "Ονειρος " 

Εὕδεις, Ἀτρέος υἱὲ δαΐφρονος ἱπποδάμοιο : 

Οὐ χρὴ παννύχιον εὕδειν βουληφόρον ἄνδρα, 

Ὲ 

8. Βάσχ᾽ ἴθι, ρΡᾶγ5, νὰ. (δὲ "γᾶν 
ΘΠΡΟ ΠΟΙ ορίαι6 465 πιοιινοιηθηῖβ. (δε οχ-- 

ῬΥΘΘ5] 0 οϑὲ γόφαθηϊα ἀπ Ηοιηὸγθ. 
11. Καρηχομόωντας. Ἐπιδίαϊῃ δ. γΘπηΔΥ- 

46 4 Ὸπ 1 ογν 1 ἅπι581 θὲ. ἐθιχ τηοῖΐβ 
βόραγέβ. Οεϑδὲ 1ὰ ἴονιηθ «απ ρῥγό[όγόο 
Ηδσδυπο, ΒΈΚΚον οἵ α᾽λαΐγος. 1,65. Αο]ιόθῃς 

Ῥογίαιθπε [65 ομθνυθχ ἰοηρϑ. 

Ἅ2. Πανσυδίῃ, δ πηρίζατιξ θη πηοῦνο- 
πηθηΐξ ἴουξ 5050 πηοπάθ, ἅνθο ἰοιΐθθ 565 

ἴΓοῦρ65 : πᾶς εἰ σεύω, ἐσσύμην. --- Εὐ- 
ουάγνιαν, ἃχ ἸΆΡρ65 γ1168. Ἠοπιὸγθ οηΠ6 
βοσνθηΐ οοἰξα Ἐπ ΔΙΧ σα Π 65. Ὑ1|165. 

138-14. Οὐ.... ἔτ᾽ ἀμφὶς.... φράζονται, 

η6. Ρδηβθηΐ ΤῊΣ δ πο ΜΆΤΙ τς δοῃΐ εἶ δἀο- 

οογά, 
ι6. Ἔφῆπται, 5οηξ αἰίδοἢῃέβ ἃ, νοηΐ ἔοη- 

ἄτα 5ν, ΟἸ 6] {1165 ἈΠΟΙΘΠ5 ἰοχίθϑ, ἅτ Ποῖ (6 

Τρώεσσι δὲ χήδε᾽ ἐφῆπται, Ρονϊαϊοηΐ δί-- 
ὅομεν δέ οἱ εὖχος ἀρέσθαι. ΗΙΡρΙΔ5. ἀδ 
ΤΠ α505 ἔγοσναϊξ πηρ16 αἰ ΔΓΙΡΌΘΥ ἃ δ ρΡΙ ΤΟΥ 

6 ῬΓΟΠΊΕ556 ἴδιι586. ΠῚ οΠαησοαϊ ἀοπο 

δίδουνεν, ποιι5 ἀοπποηβ, θη διδόμεν, ἀοπ- 
ΠΟ’, ἅγθε 16 86η5 66 1Ἰπιρόγαι: οὐ (6 
σοῖο ἰἌσΟη [6 τη θηϑοησο ΤΘΙΟΠΉ 1 50 [6 

ᾧ λαοί τ᾽ ἐπιτετράφαται χαὶ τόσσα μέμηλεν. 25 

ΠΙΘΘϑρΟ 6 Ταριίου. Υ Ο]ὰ τ ΘΧΘΙΏΡΪ]6 
465 50] υἴ10Π5, λύσεις, ἀοηῃπόοβ ρᾶν 165 80- 

ΡΒΙβἔθ5. ἀπχ “αθϑίοπ5. Ποιηόν 4165 6. ἰθὰν 
6 Π105. 

18, Ἐπ’ Ἀτρείδην ὄφαϊναις ἃ μετ᾽ 
Ἀτρείδην : Ῥουν ἈΠῈ} ΤΡΟΌΥΘΙ ΑΘ ΑΠΙΘΙΠΟΙ, 
6ἢ. 4πδτο 4 Αραιηθιηποι. 

19. Ἀμόρόσιος ο5[ 5Υποπγπῖθ 46 θεῖος. 
Οεροπάαπε ἴὰ ἀούοθαν ἄτι 8οπητη6 1} Ροαΐ 
ΤΆΡΡΕΙΟΥ 66116 ἀδ 1 Ἀπ ὈΓΟΙ516, 

21. Γερόντων, 4465 Ποπηπλ65 ἄπ (ΟΠ561], 
Ῥ] ΒΙοαγ5. (65. ρόγοῃϊοβ ὀϊαιθηῦ. Ἰθιιηθ5. 

Αὐιϑίασααμθ : τῶν ἐντίμων, ἐν οἷς χαὶ Διο- 
μήδης χαὶ Αἴαντες. 1.65 ρόγοπίο5, βαϊναπί 
ΑὙΙβέασ 4116, ὀξαϊθηῦ ἃ ΠΟΙΏΌΥΘ 46 86ρὲ 5611- 

Ιεπιθπὲ : Νορίον, {Π|γ556,. Πιοπιδάθ, [ἀ4ο- 
πηόπόρ, 168 ἄδιιχ Α͵ὰχ οἵ ΝΙόηθ!αβ, Αμ}]}}6, 
ἄἀδριυ5 ’ὰ 4αθν }]6, π6 Ῥάγαϊξ Ρ]ὰ5 ἃὰ (οη- 
561}, ΑραΠΙΘΠΊΠΟΠ οϑῦ ἰ6 ριύβιθπῖ, οἵ πὸ 

οομηρίθ Ρᾶ5 ΘΟπηΠΊῈ σέγοηϊξο, 
22, Τῷ, ἃ Νεβίου. [1,6 πιοῖ μιν; ἰα!, 

Αραπιθιηποη, ἀέροπά 46 προσεφώνεε. 
2ὅ. Ἐπιτετράφαται Ροτν 1ὰ [Ονπη6 1π|- 

ῬΟ551016 ἐπιτέτραφνται, 6ὁη. ῬγΓῸ56 ἐπιτε- 

τραμιυένοι εἰσί, 
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ἊΤ." Ἂν.» , φ, 

Νῦν δ᾽ ἐμέθεν ξύνες ὦχα᾽ Διὸς δέ 
δ 

[11] 

Δ - Ὑ ΄ 

[ὃς σεῦ ἄνευθεν ἐὼν μέγα χήδεται τὰ που η 

Θωρῆξαί σε χέλευσε χαρηχομόωντας ᾿Αγαιοὺς 
πανσυδίῃ νῦν γάρ χεν ἕλοις πόλιν εὐρυάγυιαν 
Τρώων . οὐ γὰρ ἔτ᾽ ἀμφὶς ᾿Ολύμπια δώματ᾽ ἔχοντες 30 

ἀθάνατοι φράζονται " ἐπέγναμψεν γὰρ ἅπαντας 

Ἥρη λισσομένη. Τοώ δὲ χήδε᾽ ἐφῆπται ρη λισσομένη, Τρώεσσι δὲ χήδε᾽ ἐφῆπτ 

ἐχ Διός. ᾿Αλλὰ σὺ σῇσιν ἔχε φρεσὶ, μιηδέ σε λήθη 
ς ἄς ιν . 5 αἱρείτω, εὐτ΄ ἄν σε μελίφρων ὕπνος ἀνήη. 

[2] “ » 2] 5 " “Ὁ 

Ὡς ἄρα φωνήσας ἀπεδήσετο, τὸν δ᾽ ἔλιπ᾽ αὐτοῦ 45 

τὰ φρονέοντ᾽ ἀνὰ θυμὸν, ἅ ῥ᾽ οὐ τελέεσθαι ἔμελλον. 

Φῇ γὰρ ὅγ᾽ αἱρήσειν Πριάμου πόλιν ἤματι χείνῳ, 

νήπιος, οὐδὲ τὰ ἤδη, ἅ ῥα Ζεὺς μήδετο ἔργα. 

θήσειν γὰρ ἔτ᾽ ἔμελλεν ἐπ᾽ ἄλγεά τε στοναχάς τε 

Τρωσί τε χαὶ Δαναοῖσι διὰ χρατερὰς ὑσμίνας. ηὉ 

Ἔγρετο δ᾽ ἐξ ὕπνου, θείη δέ μιν ἀμφέχυτ᾽ ὀμφή 
ζετο δ᾽ ὀρθωθεὶς, μαλαχὸν Ὧν - 

σ᾽ ἔνδυνε γιτωνα, 

χαλὸν, ὙΠ (ἄτεον, περὶ δὲ μέγα βάλλετο φᾶρος᾽ 

ποσσὶ δ᾽ ὑπὸ λιπαροῖ σιν ἐδήσατο χαλὰ πέδιλα, 

ἀμφὶ δ᾽ ἄρ᾽ ὦμοισιν βάλετο ξίφος ἀργυρόηλον. "Ὁ 

26, ᾿Εμέθεν ξύνες, νιἱλιὲ πεοηέθηι αὐτο, 

ΘΟΠΡΓΘη 5 [θη 66 486 16 ν815 ἀἴγ6. 

Ὅς σεῦ.... (δ. νοῖ5 56. χοίγοιινθ 

ΧΧΙΥ, 4174. ϑυϊναπλ, Αὐιβίαγαιιθ, 1] οϑὲ 

ταϊοαχ μοΪαοό Ἰὰ χυῖοὶ, ΟἾδϑδί οδ. 46 5'ρῃηϊ- 

{θὲ 1᾽ ἀϑιόνιϑαιθ οὐ ᾿᾽Ὁ 061 ἀομῦ 1] δϑὲ ππὰν- 

46 ἀλη5 16 πηδηιβοῦῦ 46 Ὑϑηΐϊβα : ἀστε- 

ρίσχος σὺν ὀδελίσκῳ, ὅτι τοῦτο (ε6 4] 
δὲ ἀδῃ5 16 νοιβὴὺ ὀρθῶς πρὸς Πρίαμον Ἴρις 

λέγει. Ἐπ᾿ οἴει, ἐλεαίρει ο5Ὁ τὰ πηοΐ 5562 
θἸΖΆΥΡΘ, ἃ ΡῸρο8. ἀπ Πουϊϑϑαπε οἰ οῇ 65 

ἐοηἰαόγό5, 16. π᾿ νόϑιιθ ροῖϊμὶ ἃ τηϑιῖ ἰὸ 

615 Θηΐγο ογοοΠ οίϑ, 

28-92. Θωρΐξα".. γογεΖ Ρ΄ι5. πιδὰΐ 

11 τι οἱ 1ὸ5. ποῖρϑ 511 665 εἶπα ὙΘΙ5. 

84, Ἀνήῃ Ρόιν ἀνῇ, α’ ἀνίημι, ᾿ἄσμον. 

86, "Ἔμελλον, νμίρο ἔμελλεν. Νοῖνδ 
να]ραΐο δϑῦ ἀπὸ οουγθοῖοη (6. Δόποσοία, 

δολοίϊος : ἣ Φηνοδότειος γραφὴ διὰ τοῦ 
ε΄ οἱ δὲ διὰ τοῦ ο. [,ἃ νιυΠρσαῖο ἀπίίᾳαθ οϑὲ 
"θη ρΡγό[όγα]ο, 

87. Φη, 11 ἀἰβαϊε (ὁπ 1α]-- πηδπι6), 1] 586 
Πατίαις, 

99. Θήσειν...- 
ἐπιθήσειν ἄλγεα. Ὄ: 

41. ᾿Ομφή. Αὐδίαγαφαθ : ὀμφὴ, ἣ θείχ 

χλῃηδὼν, θεία φήμη, οὐ πᾶσα φωνή. 
ΑἸμϑὶ θείη ὀμφή 65 τπ ρμ]έοπαβιπθ, Αργὲβ 

Ἡοιηὸγθ, ὀμφή ἐδ ϑδοινθηΐ Ρ.15 οἰ.6Ζ 165 

ἐπ᾿ ἄλγεα, ο᾽ ἐβε-ἀ- αν 

Ῥοδίθϑ βου 1ὰ 51} }0}8 νοΐχ, 

42. Χιτῶνα, 16 νόϊοιηρθηὲ (6 

ἀθϑϑοιϑ: ἔπηΐπ6, }5Γἀ ΠΟ} 8. 

48. Φᾷρος, ρμαϊζέμηι, 16 νόϊθπηθπε ἀ6 
(6 5815. : βιγΐοι, τὰ ἴθι, 

44, Ὑπὸ.... ἐδήσατο, οεδέϊρανε οἰδὲ, 
5 ΤΟ Πἃ ἀνθὸ (65 ΘΟΌΣΤΟΙ65. 

“Ὁ. ἌΠΟ ις, ον : ἀμφεδάλετο 
ὥμοισι ξίφος. Νοιθ ἀἰδοηθ δοὐε 6 ἐδ 

οἰαΐυο, ΟΠ ρ56. ἀπαίοραθ. Επίθπαθζ μὰν ξί-- 

ἐμγ ρα), 

(ομ να 1:62 

φος, ἰδ Ἰναπάγιθ οὰ ρϑπάδις ἀπὸ ἐρέο, --- 
Ἀργυρόηλον, ἃ οἸοιιδ ἀἰἌγσοηξ, ἀοπὶ ἰὰ 
Ρουϊρπόθ οἵ 16 Γπνυθαι ὀταϊθηΐ οὐ πόβ. ἀ6 



[71] ΓΑΚΑΔΟΣ 8. 

Εἵλετο δὲ σχῆπτρον πατρώϊον, ἄφθιτον αἰεί" 
σὺν τῷ ἔῤδη χατὰ νῆας Ἀχαιῶν χαλχοχιτώνων. 

᾿Ηὼς μέν ῥα θεὰ προσεδήσετο μαχρὸν Ὄλυμπον, 
7:ηνὶ φόως ἐρέουσα χαὶ ἄλλοις ἀθανάτοισιν᾽ 

αὐτὰρ ὁ χηρύχεσσι λιγυφθόγγοισι χέλευσεν 
ἌΡΗ, ᾿ ἢ ΄ ἘΝ ἔχοι ΓΔ. « χηρύσσειν ἀγορήνδε χαρηχκομόωντας ᾿Αχαιούς 
ς ᾿ ἋΣ.94 ) 

οἱ μὲν ἐκήρυσσον, τοὶ ὁ ἠγείροντο μάλ᾽ ὦχα. 

Βουλὴ δὲ πρῶτον μεγαθύμων ἷζε γερόντων 
ἢ Υ Η ΕΝ 

Νεστορέη παρὰ νηὶ Πυλοιγενέος βασιλῆος 

τοὺς ὅγε συγχαλέσας πυχινὴν ἠρτύνετο βουλήν 

Κλῦτε, φίλοι θεῖός μοι ἐνύπνιον ἦλθεν Ὄνειρος 

ἀμιδροσίην διὰ νύχτα" μάλιστα δὲ Νέστορι δίῳ 
ὍΝ ᾿ Ἴ δ. 9 Ν, 
εἰδός τε μέγεθός τε φυήν τ᾽ ἄγχιστα ἐῴχει. 

Στὴ δ᾽ ἄρ᾽ ὑπὲρ χεφαλῆς χαί με πρὸς μῦθον ἔειπεν᾽ 

-- - ». 

οθ 

90 

Εὕδεις, Ἀτρέος υἱὲ δαΐφρονος ἱπποδάμοιο; 60 
Οὐ χρὴ παννύχιον εὕδειν βουληφόρον ἄνδρα, 
Φ Ἂ “ , Ὁ». Ζ ᾿' Ἁ 7 Ψ ὡς 

ᾧ λαοί τ᾿ ἐπιτετράφαται χαὶ τόσσα μέμιηλεν. 

Νῦν δ᾽ ἐμέθεν ξύνες ὦχα᾽ Διὸς δέ τοι ἄγγελός εἰμι, 

οἰου5. ἀ᾽ἀγροπῖ, ΑἸἤθανθ, ΧΙ, 329-90, Πο- 

πιὸγτα ἀϊξ 46 Ἰ᾿όρές ἀ᾽ Αρσαπιθπίποὸπ εϑῖ 
οὐπόθ ἦθ οἷοι ἀοσ, Αὐιϑίγααθ π6 νοΐ 

Ιὰ ἀὔοαπα σοπίγαιοίοη, [ΐ Κ᾽ ἀναϊξ Ὧ65 
Εἴοιις ἀἄγροπε οεὲ 465. οἷοιι5 ἀἴον, Ἠοπιὲγθ 

ποιηπηθ ἱπα}{{τοιητηθηὶ [65 Π|5 οἷἱ [65 ἃϊ- 

ἴν65. Αὐϊδίαγαιιθ αοσέθ σοῖο ἡπάϊοίθιϑο γνέ- 
Ποχίοπ : τὰ τοιαῦτα δὲ χυρίως οὐ λέ- 
γεται, ἀλλὰ χατ᾽ ἐπιφοράν ἐστι ποιητι- 
χῆς ἀτρεκείας. Ἐπ εἴϊεξ, 1 πθ ἔαυξ μὰβ 
ἀεπιαπάον ἃ τὰ ρΡοῦδία 486 ῬΆΣ]ΟΓ ἄγος ἰὰ 
ΤΊσιιθαΣ ἀ65 σόοπηξέγο8. 

51, Ἀγορήνδε, ἐπ ῥτο86 εἰς ἀγοράν: ἃ 

1556 π}}}]66, ἀ6 υϑηῖν ἃ [556 ]66. 

ὅ8. Βουλή, νεῖσο βουλήν. 1,6 νο1}}}5 ἵζω, 

ἀλη 1 Π|ἰαά6, 6ϑὲ του) συ 5. ἹπΊ ΓΆ Π511|, δα 
ἘΠ 561} ρμάδδᾶσο, ΧΧΙΥ͂, δὅ3, οὰ 1] 5] ρῃλῆς 

“}αἴγε αςϑεοῖν». Νοῖνα νυ]ραΐθ δῦ ΘΠΟΟΤΘ ὑπὸ 

οογγθοίοη ἀφ Ζόποάοϊο, Τοὺβ. 65. Οἢ5 

τοχίθϑ ἀπέ 465 ἀοηπαϊρηϊ βουλή. δολοίϊες: 

αἱ πλείους χαὶ χαριεστέραι δίχα τοῦ ν, 
χαὶ ἡ Ἀριστάρχου ἣ δὲ σὺν τῷ ν Ζηνο- 
δότου. --- Γερόντων. Υογ. Ρ]ι5. Ππαὰξ ]ὰ 

ποίᾳ ἄτι γνοὺς 234, 

δά. ΠΠυλοιγενέος, πέ ἃ Ρυ]ο5. -α Βασι- 

λῆος 56. ΤΆρρογίθ ἃὰ ρσέπιε! Νέστορος, 

ἀοπὲ ᾿Ἰάόε οδὲ οοπίθπιθ ἀὰπθ [Δα ])6ο 

Νεστορέῃ. 

ὅδ. Πυχινήν, 5046, ΡΊθΘη. σοιθιπόθ, 
άγοιία. 

ὅθ. ᾿Ενύπνιον, ἁάνον)»6, ἐχαϊνααιΐ ἃ ἐν 
ὕπνῳ, Ῥοπάδπε πιο 5οπιπη6 1}. 

ὅ8. Εἶδος, 46 ἤρατε; μέγεθος, ἀ6 [4116 ; 

φυήν, ἀ᾽ ὀχιόνιθιν, 46 ρογῖ, ἀ ἍΠΠπνθ. 

ὅ9. Καί με πρὸς.-... Οοπϑίνιι]562 : χαὶ 
προσέειπέ με μῦθον. 

60-69. Εὕδεις.... ον. 28-82 εἴ 165 

ΠΟῖΐδ65 511} 065 ψϑῖβ. ζόποσοΐε [μϊϑαὶϊξ ἀ15ρᾶ-- 
γαϊΐγο οοἰΐο γόροεοη ἐδχέμθ!!θ, 5ὶ σοπι- 
Ια. 1ὰ Ἰαοιπὸ ΡΣ ἄδθαχ νοῦθ [ογπηόβ ἦα 

ἐθηΐοπ5 Ποπιέν!ιε5. : Ἤνώγει σε πα- 

τὴρ ὑψίζυγος αἰθέρι ναίων, Τρωσὶ μα- 
χήσασθαι προτὶ Ἴλιον. Ὡς ὁ μὲν εἰπών. 

Αὐὶβίαν 416 Ργοΐοδίο οοπίῖγο οοἱΐθ πηι] -- 

τοπ. ΠῚ δοιπθπὲ «αΐππα σόροε το η, πιόπιθ 
ρῖρ]6, π᾽οδῦ Ρὲ5 πόοοϑϑαιγοπιθηΐ τα ἀόίαιιξ, 
εὖ 4«υῖοΙ ἰὰ σόρδειτιοη, ναι 165 οἰγοο ϑίδηοϑϑ, 

δῖ 1πά!5ρθηβΆ}0}]6 : τὰ δὲ ἀπαγγελτιχὰ ἐξ 
ἀνάγχης δὶς χαὶ τρὶς ἀναπολεῖται ταῖς 
αὐταῖς λέξεσι" καὶ οὐ δυσωπητέον " ἀναγ- 



1 ΓΑΕ ΟΣ Ἑ. 11] 

[ὃς σεῦ ἄνευθεν ἐὼν μέγα χήδεται ἠδ᾽ ἐλεαίρει!. 
δ 

Θωρῆξαί σε ΜΕΝΡΣ χαρηχομόωντας ᾿Αχαιοὺς θὅ 
᾿ δι » , “ ἢ ᾽ , 

πανσυδίῃη " νῦν γάρ χεν ἕλοις πόλιν ἀεμνῃ αμρά 

Τρώων᾽ οὐ γὰρ ἔτ᾽ ἀμφὶς ἜΠΤΉΔΓΈΕΝ δώματ᾽ ἔ χοντες 

ἀθάνατοι φράζονται᾽ ἐπέγναμψεν γὰρ ἅπαντας 

Ἥρη λισσομένη, Τοώεσσι δὲ χήδε᾽ ἐφῆπται 9ὴ υενὴ, τρ Ὶ 
Ἵ 

ἐχ Διός. ᾿Αλλὰ σὺ σῇσιν ἔχε 

δὲ ᾧχετ᾽ ἀποσῖ ΠΕ , ἐμὲ 
ὶ 

Ἀλλ᾽ ἃ τι αἴ χέν πως ΠῚ τ υἷας 

ς 

φρεσ σίν. Ὡς ὁ μὲν εἰπὼν 70 
5 

λυχὺς ὕπνος ἀνῆχεν. ᾿ ς ἀνὴ 
Ψ, 

ἘχΡ ΤΟΥ. 

Πρῶτα δ᾽ ἐγὼν ἔπεσιν πειρήσομαι, ἣ θέμις ἐστὶν, 

χαὶ φεύγε 
δ᾽ 

ὑμεῖς ὁ 
ειν σὺν νηυσὶ πολυχλήϊσι χελεύσω᾽ 
ἄλλοθεν ἄλλος τοῦ ἐπέεσσιν. 75 

Ἤτοι ὅγ᾽ ὡς εἰπὼν κατ᾽ ἄρ᾽ ἕζετο. Τοῖσι δ᾽ ἀνέστη 

Νέστωρ, ὅς ῥα Πύλοιο ἄναξ ἦν ἠμαθόεντος᾽ 

ὅ σφιν ἐὐφρονέων ἀγορήσατο χαὶ μετέειπεν " 

φίλοι. ᾿Αργείων ἡγήτορες δὲ μέδοντε Θυνου ΡΟ ΟΞ Σ φ; 
εἰ μέν τις τὸν ὄνειρον ᾿Αχαιῶν ἄλλος ἔνισπεν, 80 

χαῖον γὰρ χαὶ τοῖς συγχεχλημένοις βου- 
λευταῖς διηγήσασθαι. 

70. Ὥς ρμοιιν οὕτως, ὀοοπηπια ὅς Ροὰν 

οὗτος. Ὅς 56 τοΐγοιινο ἀλπ5 [ὰ [σι]. ἀ6 
ΡΙαΐοῃ ἠδ᾽ ὅς. Μαῖ5 ᾿Ἀάνουθ εϑὲ. θΊθη 

ΡΙὰ5. ἰγόφαθρηϊ, ['΄Δ4- 
Ἰθομ, 

72, Αἴ χέν πως, 5 ονίε: 
ΠΟῖι5. ῬΟΙΓΡΟΠ5. ΑρἈΠΙΘΠΊΠΟΠ, 

οἰθζ Ἡοπιὸνθ, {16 

γΟΥΟΠ 5. 5ἱ 

οοιημηθ ἰ6 

ΓΘ ]π6 ρυμπθ, ἀδναὶξ οὐαϊημαγο 416 165 

ατθο8 Π6 γο[πϑαϑβϑηΐ 6 πη ΟΠ 6. 6 Π ἀΡ5ΘΠῸ6 

αἰ ΔΟΒΙΠΠ6, - Θωρήξομεν ἅτ 510] Ομ ΟΕ, 

Ροιμ; θωρήξωμεν. Οιιο! χιι65- ὰπ5. ὙΟἱθς 10] 

11} 5150 6 {πὰρ ἀ6 11 Π λα ΕΠ, ἃ [ὰ Ι͂Ὰ ΠΟ ἢ 

δ οθχ «απ ἰγοόσνο ἄνθς ἄν ο]162 [65 

ΑἸΠΩ65, 1,65. ΘΧΘΠθ]65. ἀ[ΙΠΙ65. πὸ 80ῃΐ 

Ρὰ5. “οποία ηῖβ Ἰὰ οὐ 1] 5᾽ἀρὶς 46 1ὰ ἰλποιιθ 

ἀ Ἠοχπηὸνο. 1)6 0] 85. 665 ΘΧΘΙΏΡ]65 δοηὲ [ογΐ 

ΡΆΥΘ5, οἵ σοπίρϑιὁβ θ 81" [65 φ ΔΠΙ ΜΠ ΙΣἼΘΠΒ ; 

οἵ ἂν θωρήξομιεν πὸ ΡγΟαν ναὶ ρὰ5 αιΐοῃ 

ὑ ἄἴνὸ ἐὰν θωρήξομιεν. 

ΠΗ θέμις ἐστίν, νεἶοο . Τὰ νυ]ραιο 
μ’ 30: «απ πδᾶρα: ὡς νενόμισται, 
οοιπηθ. οἡ ᾿ΘΧΡΙ Ια Δ Π5 ΙἙιοΙ. 44- 

Μαῖ5 ἀραμπηθιηποη 5686. ΡΠΙΌΡΟΞΘ 

τοι ἘΣ Πρ ]εῖὰ 
᾿Ἰοχαπάνιο. 

τ ([055601} 

ἀἰὰπθ. 1ὰ τηθϑιυθ ΘΠ μα} ]6, Ο᾽οδὲ ο6. 416 
αἰῦ ἣ θέμις ἐστί, φιιὰ εοπνεογιοιέία 65, 
ῥΙοιἐ ἀδοθέ. (οιπράᾶνο 16 ραβδασα ἀ6]Ὸ- 

ἀγοεόο, ἸΤΥ͂, 791 : «.-. ἥτ᾽ ἐστὶ δίχη θείων 
βασιλήων. [65 ἐάιθιγ5. νόοθηϊβ ομΐ ργέ- 
[ὁνέ ἣ θέμις. 

74. Φεύγειν, 46 ρμᾶγε 6η ἕοπέο Πὰξο, ---- 

ΠΠολυχλήϊσι, ἃ Βοαποοιρ ἀθ Ῥᾶποβ 46 γὰ- 
Ἰηθι8. ϑολοίϊοδ : πολυχαθέδραις, ἐξ οὗ 

πολυχώποις" χληΐδες γὰρ χαλοῦνται αἱ 

τῶν ἐρεσσόντων χαθέδραι. 
75. Ἔρητύειν, ἀτγέξεξ, γαΐθιθζ. 

᾿ἸΠΠ Ὠ1Π ἀἀπΠ5 16 56Ππ5 66 1 πηρόναι, 
76-89, Ἤτοι. ... Αὐδίαν 16 ῬΓΟΠΟΠραΙ 

Τ᾽ αἰπότὸςο οοπῖτθ ο65 Παῖς νοῦ. ϑοίοι ]αἱ, 

σ᾽ δϑὲ 

Αραμ Π0 ἢ Ὧ6 «ΟἿ᾽ ΓΟΙηΐ 5᾽455601ν, οἱ Ναδ- 

ἴοι" πὰ ἀΠΟῸΠ6 Χ ]50. 66 Ρᾶυ]θυ, Ρη 54} 

π᾿] ἴα τθὰ ἃ 6 4πὶ νἱϑπὲ αὐ ὀέγα 610. Αὐ᾽ϑδ- 

ἴ π6 ἈΡΡΘΙ]6 ’ὰ γόΠοχίοη. ἄτι υἹθ] νὰ ἃ 

ΡΙΌΡΟΒ5 ἄτι δοηρδ ε716 δοίίί56 (εὔηθες), εἰ 1 

ἰγοῖινο {π6 ἰὰ ΒΡ οδδίοη γθηάγχαϊ [6 τοχίθ 

Ρανίαε : αἱρουμένων δὲ αὐτῶν, ὀρθῶς 
ἐπὶ τοῦ ᾿Αγαυέμινονος ἐπενεχθήσεται πεί- 
θοντό τε ποιμένι λαῶν. Οἱ ρδ6αΐ χό- 
ΡΟμάν6 ατι6 Νοϑδίον, θη δὰ “αλ τό 46 ν16}}- 

Ιανὰ, ἃ ἀὰ μάν]ον, πχόπιο θο τι πθ σίθι αἶγὸ, 



ΓΛΙΑΔΟΣ Ἔ. »-- Ἃ [{Π] 

ψεῦδός χεν φαῖμεν, χαὶ νοσφιζοίμεθα μᾶλλον 
-“ Ὧν Ὰ «“ ἤ. » ἐΨ ᾽ -Ὁ “ ν᾿ 

νῦν δ᾽ ἴδεν ὃς μέγ᾽ ἄριστος ᾿Αχαιῶν εὔχετα! εἶναι. 

Ἀλλ᾽ ἄγετ᾽, αἴ χέν πως θωρήξομεν υἷας ᾿Αχαιῶν. 

Ὡς ἄρα φωνήσας βουλῆς ἐξ ἦρχε νέεσθαι. 
ς . ΠΗ Ὶ -Ὁ 

Οἱ δ᾽ ἐπανέστησαν, πείθοντό τε ποιμένι λαῶν, δῦ 

σχηπτοῦχοι βασιλῆες" ἐπεσσεύοντο δὲ λαοί. 
᾿Ηὔτε ἔθνεα εἶσι μελισσάων ἀδινάων, 

πέτρης ἐχ γλαφυρῆς αἰεὶ νέον ἐρχομενάων 

βοτρυδὸν δὲ πέτονται ἐπ᾽ ἄνθεσιν εἰαρινοῖσιν " 
αἱ μέν τ᾽ ἔνθα ἅλις πεποτήαται, αἱ δέ τε ἔνθα᾽ 90 
ὡς τῶν ἔθνεα πολλὰ νεῶν ἄπο χαὶ χλισιάων 

ἠϊόνος προπάροιθε βαθείης ἐστιχόωντο 

ἰλαδὸν εἰς ἀγορήν᾽ μετὰ δὲ σφίσιν 'Ὄσσα δεδήει, 

ὀτρύνουσ᾽ ἰέναι, Διὸς ἄγγελος" οἱ δ᾽ ἀγέροντο. 

μηδ ΡῈ ἔαϊσθ τἀπὸ σόβθχϊομ Ρο]5. {16 
παῖνο, Π)ὸβ. φα}} [υϊδαιε τὴϊπθ 46 νοῦ]οὶν 

Ῥάν]ον, Αραμ πίη ἃ ἃ 5᾽ ἀβϑδθοῖν, Ναϊβ 1] 

δὲ δθυΐαϊα πὸ ποιμένι λαῶν, φαλπὰ ἀρὰ- 
ΙΠΘΙΠῸη οϑὶ ἰὰ, οϑὲ ᾧπθ «ΠΟ! 100 

Βπρα γα, ΡΡΙΠααόθ ἃ Ναβῖον. Αὐιβίαν- 

46 : ἄτοπον γὰρ τούτῳ ἔπεσθαι τοὺς 
ἄλλους. 

81. ΨῬευδός χεν.... (6. νειϑ. οδὲ σόρέόϊξέ 
ΧΧΙ͂Υ͂, 2532, εἱ Ἰὰ ΑὐἹβίασαιιθ 16 ἔχουνε 

θΊθη ρμἰαοό. ου. 1ὰ ποίς ΧΧΙΥ͂, 222. -- 
Μᾶλλον 65 τπιπθ ᾿πϑίδίαπο ς ἢ οδὲ ἀξ ἐνερ- 
γητιχῶ:. Οὴ 1 Χρίὶαπθ αἰ ογάϊπαϊνα ῥΡὰι 
ὉΠῸ 6]Π1058: μᾶλλον ἢ πιθοίμεθα, μὶιυτὸϊ 
«π|6ὸ ἀ᾽ἀορέμον ἃ 501} ἃγ]5. 

82. Ἴδεν, ἃ νὰ : ἃ διὰ Ϊὰ νἱ]βῖοῃ, - Εὐ- 

χεται εἶναι. ὕογ. ἰὰ ποίϑ ἴ, 9141. 
84. Βουλῆς ἐξ Ρουν ἐχ βουλῆς. 

8ὅ-86, Οἱ δ(ἐ).... βασιλῆες, εἴ εουχ-Εὶ, 
ἃ δάν οἱ 165 ΤΟΪ5. ἱ 

87. Ἢὐὔτε, νοζεξ. ---- ΟἾἶἾ588. υὴ6 οἴο56 

γϑηαγ πὰ} }}] 6 «α Ἠοπιὸγο, 41] ργοάϊριθ 
ἴλη [65 ΘΟΙΠΙΑΡΙ50η5, π᾿ 6 Π ἃ Ρᾷ8 1ΠῸ 

8816 ἀὰη5 [6 ῬΥΘΙΏΙΘΥ οἰαπε ἀθ 1 Πἰίαάο, 
ϑιπ| 6. σοῦ ἴ65. 5517} 1} 10 Π 5. ΘΟμλπ6 γυχτὶ 

ἐοικώς. Ο6}16-οἱ εϑδὲ ’Ιὰ Ῥγθμϊὸσο 4116. ΠΟῖ5 
ΥΟΙ5 Το ποοηϊτόθ. 186 ποίθ οθοὶ ΘΟΙΏΠΊΟ πῃ 
ἴατε, οἵ σἷθπ ἐδ μρ]ι5. 1.65. σαϊϑομϑ 4 Ὁ ἢ 

6. ἃ ἀοππόο5 βοπί ἴογε οοηϊοϑία!θθ, 1, 
ΡΙα5. νναὶ5θ πη] 8} 6 οϑὶ 66 }}16 σα ὁπ εἰν 6 6 
Ιὰ γαριαϊτό. ὁ ᾿'αρίοι ἂὰ ἀέβιξ : « [οἱ 

5᾽ οἵγε δὰ οἱϊε,., ἀτὶ Τὰ ποι", 16. Ῥγθιμΐου 
τ Ὀ] θα. 51} ἰΘ41π61 16 Ροξίβ ριυιΐῖδδθ 541- 
νϑΐζον, » 

89, Βοτρυδόν, θη σγάρρθ. Ὑίνσ!]6, Οέον- 
δίψιος, ΤΥ͂, δὅ8 : «-.-.. οὐ Ἰομῦ5: τραγη 

« ἀομλ του Τα Πη15..» Π)ὰπ5 ἼΡΘΙ]6, ᾿᾽οχ- 

ῬΥΘββιοη δϑὲ μΗ] 5 θχαοῖθ 416 ἀὰπ5 Ἠοιηὸνο, 
ΟἿ 1 Θδβϑϑαϊμη δὲ σὰ πηαϑϑό, ἄνθος 465 40061}165 

41 νοϊθπῖ, βοτρυδόν π᾿ε5ὲ σαὸνθ «αι 

5 ποηγῖηδ ἀ6 ἅλις. 

90. Ἅλις, ὁπ. ργάπαάα [οα]6. 

93. ᾿Ηϊόνος προπάροιθε, 81: 1ὰ μάγος 
ἀπϊόγιθιινα ἀθ ἰὰ μ]αρο: ἐμ ἐξέξογὶς οὐ, ἃ 

θογὰ ἐ8 ἰὰ πιϑὺ, --- Βαθείης, δπίοπεέο, 
α556, ἃ ῖγθαι 465 Ποίβ. 

98, Ὄσσα, ἀλπ5 Ηοπιὸγο, 5ιρα 6 ἰοὰ- 
7ουγ5 ΖΘ] {16 οι 56 ἀ6 ἀἰνίη, δέ μοη Ρὰ5 51π|- 

ΡΙειμθηΐῦ, σοιηπηθ οἰ 6 2 [65 ἁπέγοβ ροδίρϑ, 

1Π6 νΟΙχ, Νόῖιθ ἀν οη5. τον ιό ἰὰ τηδτηθ 

ΘΒμο56 ἃ ργόροβ ἀ᾽ ὀμφή, νεῖ5 41, Ὄσσα 
ο5ὲ πηόπηθ 10] ἅπ6 Ὑγα]6. “6556, 66}16 4α] 

γόραπα ἰ65 ποῦνο 65, ἰὰ Ἀδθποιηπιόρ, Ασ 5- 

ἴσαι : ὅτι ὄσσα ἣ θεία χληδὼν, οἱ δὲ 

νεώτεροι ψιλῶς ἐπὶ πάσης φωνῆς. ἔἴανια 
68ὲ δοιινθηΐ, 6 [αἴϊπ, ἀΠ6 ῬΘΥΒΟΠὨΙ ΠΟΛΙῸΝ ; 

πὰ 15 ἰὸ τηοΐ ἰαττ ἃ πὰ ΘΠ ΡΙΟΙ Η].15. ὀϊοπεϊα 

4υ᾽ ὄσσα, τόθ 416 ᾿᾿ὄσσα (65 μοδίοβ 
Ροϑιόυιθιιγβ ἃ ΗἩοιηὸγο. - Δεδήει, ἐααγδθα 

γαΐξ, ἘΠῚ 56 γόραπμα ἀνθο γὰρ, οοπιπιθ 

Ιὰ ἤδιηπιθ ἀἶη. ἴποθη [ἴ6, ΠΥ ἃ ἀδῃ5 

τοιιο5. [65 ἰὰπριιθ5. 05. ἱμπηὰρ 65. ἀΠΆΪΟσ ιο5, 



ἠδ ΓΛΙΑΔΟΣ. Β: 

δὲ στ ἐεναχίζετο γαῖα 

ο “- ε ΝῚ 

λαῶν ἱζόν των, ὅμαδο 
Φ ἈΞ 7ὔ Ν»,; 

ἣν ἐννέα ὁὲ σφεᾶς - 
ῃ ᾿ ͵ , ν 

ἜΒΗ οοῶντες ξρ᾽ 

, δ 7 

σχοίατ᾽, ἀχούσειαν δὲ Διοτρεφέων ϑὰτεν 
τ Δ... » ΝΣ 

Σπουδῇ δ᾽ ἕζετο λαὸς, ἐσήτυθεν δὲ χαθ 
3 

παυσάμενοι χλαγγῆς΄. ἀν ΑΎ γαμέμνων Ὡ- ΟἿ ογ- 

δ δας 
-Ὁ 
ο «Ὡς [ω τ 

Ἁ εἶ 

ἔστη σχῆπτρον ἔχων, τὸ μὲν ἤφαιστος χάμε τεύχων. 
[ “ ’ “" 

Ηφαιστος μὲν δῶχε Διὶ Κρονίωνι ἄναχτι᾽ 
4. τὰ “ γ λ δου Ν ἢ 7 ῇ 

αὐτὰρ ἄρα “Ζεὺς ὀῶχε ὀιαχτόρῳ Αργειφόντῃ᾽ 
«ς Ὰ "» Ψ» δ. ΄ 

Ἑρμείας δὲ ἄναξ δῶχεν Πέλοπι πληξίππῳ 
. ε Ὅω 4.9 “. -- τῶ 

αὐτὰρ ὃ αὖτε Πέλοψ δῶχ᾽ Ατρέϊ, ποιμένι λαῶν " 

Ἀτρεὺς δὲ θνήσ χων ἔλιπεν πολύαρνι Θυέστῃ᾽ 
δἤ Ἃ αὐτὰρ ὁ αὖτε Θυέστ᾽ Ἀγαμέμνονι λεῖπε φορῆναι, 

100 

10Ὁ 

9. Τετρήχει, δι ἐμαδαιτιν, 46 τα- 
ράσσω, ἱνουθ ον. 

96. Σφέχς, πιοποϑυ}} 06, ΘΟΠΊΠΊ6 5} Υ 

ἀναϊς σφᾶς. 

97. Κήουχες. Π πὟ ἃ 46 ]νυ1 ἀκ (68 
Βόγαιιἐ5 ἀοπὲ 165 ΠΟ5 βοϊθηΐ οἷτόϑ ; ΤΆ ΠΥ - 
θ1ι5 δὲ Ἐπυυθαΐῖθ, μόνα! 5. α᾽ Αραμπηθιηποῃ : 

Αϑρμαϊίοι εὐ Κιόοπόε, Ἰιόνγαιι!5 6 Μόπόϊαϑ ; 

ΤΠοοϊὸ8. δὲ ϑίρηΐου, μόνα 6 Ναβῖου: 

ΓἙσνυ θαῖο αἰ γ856 ; Οαλι5, πόγαυς ἀ᾽ Α]᾽χ. 

Οὐ ΘΙ αιιθ5- ὰπ5 ο]οιταϊθηξ απ οοναϊη Μόγοπ, 

μόναις. 46 Ὀιοπιδθ. (θ Μόνίιοη οδὲ ἴπ- 

ΘΟΠπιι, 
97-98. Αὐτῆς σχοίατ(ο). Σχοίατο, μοι 

σχοῖντο, ἐαυΐναιξ ἃ ἀπόσχγοιντο; οἱ [65 
6.) 65 401 την ιθηῦ Ζα Ὅἢ) ο6558. οἵ “ἢ ῸΠ 
[1 ΟΟ5561 56 ΘΟμδ ΡαΙδοὴῦ ἀνθὸ [6 σόμπ, 

Οη νὰ νοἹν, ἃι. γο5 4100, παυσάμενοι 

χλαγγῆς. 
99. Σπουδῇ, 5,6, ἃ ρταπά᾽ μεῖπθ. Αὐὶ- 

βίαυαο: μετὰ πάσης χαχοπαθείας. 1,6 πιοῖ 

σπουδή 515 }18Ε6 δοινοηῦ ἐγαναϊδ, οο αὶ οχ- 
Ρ]ΙααΘ σοπηηθηΐ σπουδῇ Ροιῦ ὀΐνα 5υπο- 
Ὠγτη6 ἀὸ μόγις εἴ 46 δυσχερῶς. 

100-101. Ἀνὰ.... ἔστη Ροιν ἀνέστη. 
101. Κάμε τεύχων, ἰαϑονανεναὲ γαδνῖ-- 

οαπι5, 5 ται ἀοπης 46 ὰ ρμεῖπο ἃ [ἈΘΟΠΠΟΓ, 
ἁναϊῦ δοοπηό νος θϑαποοι} ἀν οἱ ἀθ 
501}, 

108. Ἀργειφόντῃ, ἂὰ τηθυρένίον ἀ᾽Αν- 
805. ΠῚ 5 ρὶὶ ἀ᾽ δγηϊὸβ οἵνἱ Μίθρου, 

104. Ἑρμείας, ἴογπιο ὀρίαιο ροὰν Ἕρ- 
υἷἧς, Μοιῖεινο. -- Πέλοπι πληξίππῳ. Ῥό- 

ἰορβ, {15 46 Ταπία]θ οὲ ρὸγ ἀ Αἰγέβ δὲ ἀθ 
Τηγθδῖθ, ὀξαϊξ το ποιηπιό ΡΟΠΡ 50Ππ ζαϊοπὶ 

ἄς σοηάιγθ τα οἰμαν. “ε6ν ἐψιιὶς, ἀν Ὑὶν- 

5116, Οέονρίψιιος, 1ΠΠ1,. 8. Οπ 5ιἱξ οοπι- 

ποπξ Ῥέόϊορβ. Ἵοοπαιϊῖς Ηϊρροάδπιϊθ, δη 
Ἰαταπε ἃ ἃ οοῖιῦθο 465. ἢ τα οοπέχο [6 ΓΟΪ 

ἀ ἜΠ4Θ ΟΕ ποπιαῖϊ5. 
τ0ὅ-106. Ἀτρέϊ.... Θυέστῃ. (65. ἄἀσιιχ 

ΠΟΠῚ5 50ηἴ ἔγῸ}" ΘΟ ΠΠτι5 ΘΟ. νοΐ"  ϑοῖη 6 

ΠΟΙ ηἴΆ 6, Ναϊθ 6. 411 ὁδὶ Ὀΐθη σϑμηὰ}- 
«πι}}16, οἾὁ58 αι Ἤ ὁπιὸγο βθηιθ]ο Ἰρηογον ἰὰ 
βαπρ]αηῖε Ἰόρεπαο 65 ἢ]5 46 Ῥόϊορϑβ. ἘΠ γθϑίθ 
5 101 ἀπ ΟΠ 616 ἀῤνοιό, «αὶ βου ἐδ ταΐθαν ἃ 

505 Πούθα Αραμπηθπιποη, οἵ 41| ᾿π] γοπιρὶ 

Πα ]οπιθπὶ 1 Ἰπδῖσπο 46 ἰὰ σογὰαιό, μὰν 
οοπδόσυρμε ἰοαὲ ᾿᾿μΠόγιασο ραΐουποὶ. ΑὐἹ- 
Βα α16 ἀναϊδ ποῖό σοί βἰπρα]ὸνο ἀἸδοου- 
ἄλποθ θηῖνο Ἡοπηὸγε δὲ 165 ἐγαρίααθ ἢ ἣ 

διπλῇ, ὅτι οὐ γινώσχει. τὴν ἔχθραν 
᾿Ατρέως χαὶ Θνέστου, ἀλλὰ συμφω- 
γοῦντας αὐτοὺς συντίθησι. ΕἘπιδία:}6. ποιῖιβ 
ἀἰτ απο Ρ] ιβίθιιυθ οὐ 4165 ἀναϊθπὲ δοϑᾶγό 
46. γοπγο γαῖθοη ἐ6. οοἰΐο ἀϊβοογάδποο. 

ϑ6Ιοη οὐχ, Ηοιηὸνο ΟΠ ἢ ἰδϑαϊ [65 ΠΟΥΤΘΙΓ5 
ὅπ Ῥά]15 ἀθ Μγοὸποβ. Ο᾽δοῖ. ρὰν θοπίο 
ἀ᾽ἀμηθ. φυ} 65. ἃ μραϑδόοβ 50115 5||6π06. οἱ 

Ῥόοαι ὀντΐθι" 16 βοπὉ]6 : σιωπῆσαι δὲ αὐτὰ 
διὰ τὸ τῆς ἱστορίας οὐχ εὔφημον, χαὶ ἵνα 
μὴ βλασφημήσῃ τὸ γένος: ᾿ οὐ γὰρ εἴωθε 
χαχολογεῖν “Ὅμηρος. (65 παϊνοϊόθ. 5οπῖ 
ΘΕ ΘΙ1565, 

107. Θυέστ᾽ μοι Θνέστα, [ὁὐπι6 

ὀοϊοηπο ἄς Θυέστης. 
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πολλῇσιν νήσοισι χαὶ Ἄργεϊ παντὶ ἀνάσσειν. 
Τῷ ὅγ᾽ ἐρεισάμενος ἔπε᾽ Ἀργείοισι μετηύδα" 

- - " 
Ὦ φίλοι, ἥρωες Δαναοὶ, θεράποντες Ἄρηος, νυ 

Ζεύς με μέγα Κρονίδης ἄτη ἐνέδησε βαρείῃ " 

σχέτλιος, ὃς πρὶν μέν μοι ὑπέσχετο χαὶ χατένευσεν 

Ἴλιον ἐχπέρσαντ᾽ εὐτείχεον ἀπονέεσθαι, 
- Χ ᾿ " , , “ νῦν δὲ χαχὴν ἀπάτην βουλεύσατο, καί με χελεύει 

δυσχλέα Ἄργος ἱχέσθαι, ἐπεὶ πολὺν ὥλεσα λαόν. 118 

Οὕτω που Διὶ μέλλει ὑπερμενέϊ φίλον εἶναι, 
ὃς δὴ πολλάων πολίων χατέλυσε χάρηνα 
λὸ᾽ " ᾿ ᾿ - δι πο ὲ Ὰ 7 ἠδ᾽ ἔτι χαὶ λύσει" τοῦ γὰρ χράτος ἐστὶ μέγιστον. 
Αἰσχρὸν γὰρ τόδε γ᾽ ἐστὶ χαὶ ἐσσομένοισι πυθέσθαι, 

μὰψ οὕτω τοιόνδε τοσόνδε τε λαὸν Ἀχαιῶν 20 
ἄπρηχκτον πόλεμον πολεμίζειν ἠδὲ μάχεσθαι 

ἀνδράσι παυροτέροισι, τέλος δ᾽ οὔπω τι πέφανται. 

Εἴπερ γάρ χ᾽ ἐθέλοιμεν Ἀχαιοί τε Τρῶές τε, 

ὅρχια πιστὰ ταμόντες, ἀριθμιηθήμεναι ἄμφω, 

108. ᾿ἌἈργεϊ. γα 1, 80 οἱ ἰὰ ποῖβ 8111 
66 πιοΐ, 

110, Ἥρωες Δαναοί. Ατὶδίαγααα. ποῖθ 
οὶ «α᾿ Αραπιθπηποη 5 Δάγθθϑα ἃ ἴοιιβ [65 

Οτεοβ : ὅτι, πρὸς πάντας ἀποτεινόμιενος 
λόγον, ἥρωας λέγει. ΠῚ τέϊαξε αἰπδὶ 1᾽0- 
Ρἰπίοπ ἀὮπ φ,ΑΠΠΤ ΔΙ ΓΘ ας ΠΟΠΊμηό [ϑίεγ, 
4] ρΡγέξζεπάδιε χὰ ἴα εἴτα 46 λόγος εϑὶ 
ἀοππό διχ στοὶβ δθιιῖ5, (δία ορβουνδίϊοῃ 
ἀ᾽ Ατ᾿βέαυ σα 56 γοῦν Ταδῖγα [οἱ8 ἀΔΠ5 165 
ϑολοίϊος, 

111, Μέγα, Ῥυϊδϑαπιπιθηΐ, ἰουγ  ] Θπηθηΐ, 
Ζέποάοϊε ἸΙδαϊξ 1οὶ μέγας, ἐριτπὸΐο, ἃ εὐϊέ 
πηόπηβ 46 Κρονίδης, 58π5 ἀοα!α ρᾶγοα 416 
"1466 Ἰὰϊ βθπ]αὶς ϑα βϑαπιτηθπὲ οχρυϊπιόα 
Ρᾶγ ἄτῃ ἐνέδησε βαρείῃ : Θποαΐπου δὰ 
Ἰοὰρ ρεϑᾶπὲ ἀς 1 ἜΥΓΘι, 465 1ΠΠπ|510η5, ἦ6 
Ιὰ οαἰαπηϊτό. Αὐἱϑδίαγαιιθ ἃ σέϊα}}} μέγα, 
Δάνοσρθ. ὈΙάΎπιθ 56 π10]}6 ἱπηραΐον ἰὰ Ιθοοπ 
μέγας ἃ Ατἰδίασχιιθ. [αἱ - τηόπιθ, Μαϊ5 1] 
ΤΘοοππηδῖξ «απ 51 μέγα ἀἀπ5. ἴὰ μ]ὰ- 
ῬᾶγΕ 465 Ἔχθιιρ δῖ γο5 οοΥγῖσόβ ἀ’ ἀργὸ ΑΥἹ- 
δἴΆγπ|6, 

118. Ἐχπέρσαντ᾽ ρουγν ἐχπέρσαντά με, 
δα] δῖ ἀ6 1ἾΠΒ 1, 

117. Πολίων.... κάρηνα. δολοίϊδς : 

ἀκροπόλεις, 165 οἰζα461165. 1] 5’Δρὶλ ῥ]υϊόϊ 
46 1ἴὰ ρσγαπάθιν δὲ 46 1ὰ μι αϊβϑᾶποθ 465 οἰξέβ. 
Ἐυβίαϊηθ : διὰ τὰς ὑψηλὰς πόλεις καὶ 
ἐπιδόξους-. 

120, Μὰψ οὕτω, ναϊποιπδηΐ ἃ 66 ροϊπηΐ : 
ἅγ66 5] ρεὰ 46 ϑβιιδοὺβ. 

122. ΠΠέφανται, αρραγιῖέ. (658 16 ρᾶγ- 
[τ μα551{ 46 φαίνω. 

128. Ἐΐπερ.... (δ. γϑὺβϑ 568 ἴδυπηῖηθ ῥρᾶν 
ἴΓΟῚ5 5Βροῃάόο5. 

124, “Ὅρχια.... εῖ5. πιαγαπό 46 1006] 
ἀδλη8 ἰ6 πιϑηπβοῦιξ 46 Ύεμπϊβθ. 1.6 πιο ἐς 
"αἰ Πόιὲ56, ο᾽δβϑὲ 416 οδ 4] 5υἱῖ π᾽δδὲ 4 Ἴπε 
γοδοππηοπίδήθ : οὐ γὰρ ἐπ᾽ ἀληθείας λέγε- 
ται, ἀλλ᾽ ὑπερθολιχῶς, τὰ τῶν δεχάδων. 
Π 68 ργόβρᾷῦ}}]6 Ζι 1ὰ ποίβ ἀ᾽αἰμόϊξοβε εϑὲ 
ἱποοιηρ!δέθ., οὐ 416 οἾεβὲ δαγέοιιϊ φΟΠΊΤη6 

πα 0}}6 4’ ΑΥϑίαυ αὰ6 οοπαπηπαὶρ 16 γΕΥ5 
1394, 1,65 Οτθο5 εἴ 168 ΤΊΟΥΘ 5 ροιπναϊθπέ 

56 σομηρίθν, 5115 16 νου]αϊθπί, πα πηροχιΐθ ἃ 

416] τηοπηθηΐ. ΝΜαἱ5 οϑιθ γαΐβομ 6116- πλθ πη6 
ὯΘ 56γα ροϊηξ μόγεπιρζοϊτ6. --- Ταμόντες. 
Οηἡ ἐρουρθαϊξ 4165 ν᾽ οἴϊπιθβ, Π6 Ἰὰ 1 διαρ οἱ 
ἀὰ σϑῦῦα τέμνω. 1,65 Ἀοπιαΐὶπ5 αἰδαϊοηΐ 
ἴσονε μαάμς, δεῖνα γαάμς, ρέτν ᾽ὰ παὲπιθ 
ΓΤ Ι50}. 

1- ἡ 
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Τρῶας μὲν λέξασθαι, ἐφέστιοι ὅσσοι ἔασιν, 195 
ἊΝ « -“ ϑ» ἊΝ ἊΝ ΡΞ » κ 

ἡμεῖς ὁ΄ ἐς δεχάδας διαχοσμιηθεῖμεν Λγαιοὶ, 

Τρώων δ᾽ ἄνδρα ἕχαστον ἑλοίμεθα οἰνοχοεύειν, 

πολλαί χεν δεχάδες δευοίατο οἰνοχόοιο. 

Τόσσον ἐγώ φημι πλέας ἔμμεναι υἷας ᾿Αχαιῶν 

Τρώων, οἱ ναίουσι χατὰ πτόλιν᾽ ἀλλ᾽ ἐπίκουροι 130 

πολλέων ἐχ πολίων ἐγχέσπαλοι ἄνδρες ἔασιν, 

οἵ με μέγα πλάζουσι χαὶ οὐχ εἰῶσ᾽ ἐθέλοντα 

Ἰλίου ἐχπέρσαι εὐναιόμιενον πτολίεθρον. 
Ἐννέα δὴ βεῤάασι Διὸς μεγάλου ἐνιαυτοὶ, 
χαὶ δὴ δοῦρα σέσηπε νεῶν χαὶ σπάρτα λέλυνται᾽ 138 

αἱ δέ που ἡμέτεραί τ᾽ ἄλοχοι χαὶ νήπια τέχνα 
ψ , Ν᾿ ΄ Ἵ “ δὲ “ 

εἴατ᾽ ἐνὶ μεγάροις ποτιδέγμιεναι" ἄμμι δὲ ἔργον 
9, ς .ῸὋ ν 

αὔτως ἀχράαντον, οὗ εἵνεχα δεῦρ᾽ ἱκόμεσθα. 

Ἀλλ᾽ ἄγεθ᾽, ὡς ἂν ἐγὼν εἴπω, πειθώμεθα πάντες " 

φεύγωμεν σὺν νηυσὶ φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν " 140 

οὐ γὰρ ἔτι Τροίην αἱρήσομεν εὐρυάγυιαν. 

Ὡς φάτο᾽ τοῖσι δὲ θυμὸν ἐνὶ στήθεσσιν ὄρινεν, 
πᾶσι μετὰ πληθὺν, ὅσοι οὐ βουλῆς ἐπάχουσαν. 

4126. Λέξασθαι, 56 οοἰϊίρον6, 856 γόπηϊν. 
127. Ἕχαστον, ὑπ ἐοςμαπβοη μου οΠα- 

406 ἀϊζαϊπθ, Π᾽ Δαΐγο5 Ποῦ ἕχαστοι; ΟΠ 6 
ἀἰζαϊπο ῬΥθμαῃΐ πῇ ἐσ Π50Π. 

.1[38, Δευνοίατο μουν δεύοιντο; δέοιντο : 
τηδπαπογαϊθηΐ. 

429. Πλέας ρΡοὺν πλέονας. Ο᾽ε8ὲ τπ 
ποῖ “απ πὸ ἴγζοινα Ροϊπξ ||} |6ι1Ὑ5, 
πη ἅπαξ εἰρημένον. 

180-138, Τρώωνφῃ... (68 φυαλῖγα γθγ5 βοπΐ 
τη τ65 ἀ᾽Ὁ}0615. ἀδη8 16 πιαπιβϑουὶϊξ ἀ6 ὅε- 
π156. Νίαϊδβ ἰὰ σαϊϑοῃ ἀ᾽ αἰμόξζοβο ἀοπηόθ μὰν 
165 δϑολοίϊος οϑὶ ρϑιι ςοποαπίθ : ὅτι χαθ- 
όλου πόντας τοὺς βαρόάρους σὺν τοῖς 

ἐπικούροις ἥσσονας τῶν “Ελλήνων διὰ παν- 
τός φῆσιν εἶναι. 1,65 νϑγ5 130-188 πο ἀἸδεπΐ 

Ῥὰ5 16 οοπίγαϊγθ. Ααΐτα οΠο86. οϑὲ ἀ᾽ δι ὁπ 
ὀϊαϊ ἀδ γέβιϑίον , δα! οἤοϑε ἀς 1᾿διηρουίον 
Ρᾶγ ἴθ ποπῖρῦγο, αγὰσα ἀὰχ Ἀ}Π1ό5, ΤΟΙ χό- 

βιϑίθ ΘΠΟΟΥΘ ἃργὸβ ποϑιι ἃπ5 46 Ἰαἰί6. 
182. Τ]λάζουσι, τεροιιδβοπξ. ὙΥΟΪ οχ- 

ΡΙΙ4α6 πλάζειν, ὧν ΦΡΤΟΓΘΤν εἰμι 6} 6, ἃ {ἴπ6 

αδόνγαγδ )ασογδ. 

184, Βεδάασι, ρατγίαϊξ μοέτίχυο 4ς βαίνω. 

- Διὸς ἐνιαυτοί. Ταρτίοι ὀξαϊξ 16 ἀ]5ρθηβα- 
ἴθ ἀπ [6 ΠΊ1Ρ5. 

ι8ὅ. Δοῦρα ρουν δούρατα, δόρατα; ἀς 

δόρυ, "Ρο]5. --- Σέσηπε Ρᾳ15 λέλυνται, 16 

ΒΙ ΠΡΈΠΟΙ. Ρ.15. ἴθ ρῥἰασοὶ, ἀνθὸ 165 Ρ] αν} 16]5 

ποαΐγο5, Ηοπιὲγε πιοὲ ἰαπιόϊ ἔπ ἰαπίόϊ 

1 αΐγο, βαϊναπὲ ἰὰ σομνθπᾶποθ τηδιυϊ αι. 

Λέλυνται οοπηπηα διαλέλυνται : αἰϊδοοίπιέα 
διεγιέ. Οὐδϑὲ 1 ὀχαϊναϊοαξ ἀθ σέσηπε. δελο- 
ἐϊθ5 : σαπέντα δηλαδή. 

187. Εἵατ᾽... ποτιδέγμεναι Ρουν ἧνται 
προσδεχόμεναι : ὁσδάεπὲ εαςροοίαπέδο. 

188, Αὕτως [ον ῆθ, ἀχράαντον, εἰ ἐᾳιυϊ- 

γαῖ 1{1- πηόηη6 10] ἃ μιάτην, 58Π5 γέβυϊταξ. 
4141, Ἔτι, ἀόβουπιαῖϑβ. 
148. Πᾶσι.... ει5. πιαυχις ἀθ 1᾽ΡΕΙ 

ἄδπηβ8 16 πιλπιιβοῦῦ 46 οπῖσθ. Αὐιβίαγιιδ 
16 ἐγουναῖξ ἱπαῖ]8. τοῖσι ἀγαπὶ αἰ τοὰΐ 66 
4} [(Ἀ]11δ : χενῶς ἐπεξηγεῖται " τὸ γὰρ 

νοούμενον τὸ αὐτό. -- Μετά, Ρᾶγιηϊ, 
γογεζ Οάγοςόε, ΤΥ͂, θ6ὅῶ. -- Βουλῆς, 1ὰ 
ἀέ!Πνόγαϊομ. ἀ65 σόγοπίθβ. ϑδϑολοίΐθς : τοῦ 

προδουλεύματος, 14 ἀδοϊδίοπ δπιόνίθανδ: 

πιοπΐ Ρτῖ58 ἀδπδ5 16 (οΠ56}}, 



τὰ ΤΟ Βὲ δ1 

Κινήθη δ᾽ ἀγορὴ ὡς χύματα μαχρὰ θαλάσσης, 
πόντου Ἰχαρίοιο, τὰ μέν τ᾽ Εὗρός τε Νότος τε 1ηὅ 

ὥρορ᾽, ἐπαΐξας πατρὸς Διὸς ἐχ νεφελάων. 

ὡς δ᾽ ὅτε χινήση Ζέφυρος βαθὺ λήϊον ἐλθὼν, 
λάδρος ἐπαιγίζων, ἐπί τ᾿ ἠμύει ἀσταχύεσσιν " 

ὡς τῶν πᾶσ᾽ ἀγορὴ χινήθη. Τοὶ δ᾽ ἀλαλητῷ 
Ὁ ον τ ὁ 7 Ὁ ἥσι σ ͵ 

νηᾶς ἐπ ἐσσεύοντο, ποδῶν ὃ ὑπένερθε χονίη 150 

ἵστατ᾽ ἀειρομένη " τοὶ δ᾽ ἀλλήλοισι χέλευον 
ἅπτεσθαι νηῶν ἠδ᾽ ἑλχέμεν εἰς ἅλα δῖαν, 
οὐρούς τ᾽ ἐξεχάθαιρον " ἀὐτὴ δ᾽ οὐρανὸν ἵχεν 

ΡΥ ς ρεξ τἋ 2 “οἡ [ν “Ὁ οἴκαδε ἱεμένων" ὑπὸ δ᾽ ἥρεον ἕρματα νηῶν. 
Ἔνθα χεν Ἀργείοισιν ὑπέρμορα νόστος ἐτύχθη, 155 

3 ἰν Ὁ 5 

εἰ μὴ Αθηναίην “Ἥρη πρὸς μῦθον ἔειπεν ᾿ 

144, Ὡς χύματα. ῬΡΙ]υβίδατα. ἐάϊζοιι5 
τηοάθυ πμο5 ομΐ ΤΈΡΤΙ5 ἰὰ Ιθφοπ 46 Ζέποσοίο, 
φῇ οὐ φὴ χύματα, 4] ἀ᾽ ΠΟΘ 5. π6 οἰδηρ6 
ΤΙΘΠ ἅτ 56η58. Αὐ᾽ϑίαυσιθ πἰθ Δ βο]ιπιθηΐ 

46 φή οὰ φῇ ρ 1556 5] ΙΒ ΟΥ δοηι,ιθ. 1] Ὑ 
ἃ ΟῚ ἀπ ἀἰρ]6 ροϊπίόθ, ἄνες οθίίθ θχρ]- 
οαἴϊοπ : ὅτι Ζηνόδοτος γράφει, φῇ χύ- 

ματα᾽ οὐδέποτε δὲ “Ὅμηρος τὸ φ΄ ἀντὶ 
τοῦ ὡς τέταχεν. 11 Υ ἃ Ροιυχίαπξ ἃ Ρᾶ5- 

βᾶσα οὰ 1ὰ «ιρβίίοπ δϑὲ Ομ γον υβα 6. 
Ὕογεζ ἰὰ ποῖθ ΧΙΥ͂, 499. Οπ δχρίαα8 
φή, φῇ οὐ φῇ, ἂμ. 56η5 46 ὡς, ΘΟΙΠΊΠΊΘ 5} 

Υ ἃναϊξ φαίη τις ἄν. ΟἸ ΘΙ] 4 65-ιὴ5 γ᾽ νοϊθηΐ 

ἦ οὐ Εῇ, φια, ἀδ 1ὰ τηαπὸγα χιθ. Π’ Δα Γ 65 

16 ἐγαδυϊδοπὲ μὰν ὁρδοῖθ, οἷ 16 γαϊοῃθπΐ ἃ 

φάω, [ἰαΐτα, ἀρρᾶγαϊξγθ, 
146, Πόντον Ἰχαρίοιθ. 1ἃ τηοῦ [οὰ-- 

Υθππθ ἐξαϊξ ἐγὸβ-ϑυ)οῖία αἰχ οὐᾶρββ. --- 
Εὖρος, 16 νοπὲ ἄπ 5υά-οϑὲ, δαὶ χαὶΐ ἴοη- 

ἀαἱξ 165 ποΙρῈ5 811 ὈΥΙΠίθμηΡ5. --- Νότος, 16 
νοὶ ἀὰ 5ιάἀπτοιοβί, 16 νεπὶ 46 1ὰ ρίαϊδ : 
ἀ6 Ἰὰ νἱοπὲ 1’ Δα} 6 . νότιος, Παπη]146. 

147, Ζέφυρος. 16 τέρῃγγτε οὺὐ νβϑηΐ 
αἰ ουιοϑὲ οδϑὲ ρὰγ βχρϑίίθποθ, οἰοζ Ἠομπηιὸγο, 
6 νεπί 465 ἰϑιηρέξεϑβ. 80η ὄρ: δα ογἀ!παῖγα 
εδὲ δυσαής, δὰ 5ου{ ν]ο]οπξ. Ηομχηὸγ 16 
ἔαϊξ: βου!ῆον, ΓΧ, ὅ, ἄσϑο Βογέε, 16 νϑπὲ ἀπ 
πογά, 1] Υ ἃ σρροπάδῃξ {πο 465 ραββϑᾶσο8 
ἀς Ἰ᾽Οάγεεές οὐ 16 Ζόέρῃγγα πθ αἰ [ὃγα Ρὰ5 

ἔγορ ἀπ νϑπξ ἀργόαθ]α 4π6 165 Τιαϊπη8. ἂρ- 
ΡΕΙΙθμὶ ἀθ οα ποπι. Αἰηϑβὶ ΥΠ, 149. 

ος 448, Ἐπί τ᾽ ἠμύει ἀσταχύεσσιν, 6 ἱπ- 
οιπεδὲξ ορίοῖδ, οἴ 8 ἌΡρυΐθ 81: 165 ὁρὶ5: οἵ 

ἔαϊτ ῬΈ ποθ 165 ἐρὶ5. 1.6 σουθα ἐπημύω 65 
τη Δ η 5111. 

168. Οὐρούς, [65 56 πεῖπ65. Οπ δηϊοπά οὐ- 
ἀἸπαϊνοιηθηΐ ρᾶγ ο6 ταοΐ,]65 [ο5565 οἵι σα πᾶιιχ 
Ρὰ οὐ 165 τϑοβ ἰαποαϊθηΐ 165 ναϊβϑθδιχ ἃ 
Ιὰ τη6Ρ. 1.65 ιϑολοίϊες ἀοπποπί ο6. 5615: 

ΠΊΔ15. 61165 α]οιῖοπΐ, ἢ τὰς ἀντλίας : ἱπίογ- 

Ργέξαϊιομ θ1θπ Ρ]115 νυ Ι ΒΘ Ὁ] 8016. ΠῚ ΗὟΥ ἃ 
Ῥᾶ5 ἴγᾶςθ, 82 ΗἨοπιὸγβ, 46 1 ϑᾶρϑ 46 οο5 

Ρτγέϊοπααϑ οαπᾶιχ. Οὗ ἐδὲ ἃ ἴογοα. 46 ὑγὰ5 
«αῸΠ {ρα 165 γαίϑϑδθαιιχ 46 ἰὰ 26} 6ῃ 
ἴουγγθ, 46 ἰὰ ἴουσθ δῇ π|θὺ. Ρ]ὰ5 πῃ Πόγοσ 

ται Ὀγᾶνθ οἱ υἱσοῦγθιχ, Ρ]15 1] ἀναϊξ ἴθπα 
ἃ Βομποι ἀθ ΠΥ ᾿ἰοἷπ 565 ναι βϑθδιχ. 
ΑΘΒ1]6 δὲ Α͵αχ οἀπηραϊθηΐξ ἃ πὴθ σγάπαο 
αἰδίαποθ ἀθ 1ὰ ποῦ. ὕογεζ ὟΠ1Ὶ, 225-220, 

εὐ ΧΙ, 8-9. Οπ πὸ 586 ἤριγα ρᾶ5 αἰβέπηθηϊ 
465 οᾶπδᾶῖχ ρογχίαπε [δὰ 1υ5α᾽ ἃ ΙΘῈΓ5 
ΟΔΠροιηθηΐβ. Ὑ᾽Ὰο ἰὰ ϑϑῃΐξπο εο ἄοῃς 
ῬΓΟΒΑΙ] πιο 1 ορόταϊοπ ἀοπί 1] 5᾽ ἀρὶῇ. 
Ἠέόσϊοάα σθοοιητπάπάθ, Οἤινγα5 δὲ οι, 

γϑὺβ 024, α᾽ὀΐον ἰἴὰ βΡοπάβ χιδημα 165 πὰ- 

νἶνο5 δοῃῦ ἂ ἴθυσθ, απ χιὸὺ ἰὰ Ρ] 16 π6 
56] αν Π6 ρὰ5 ἀλπ5 ἃ 56 Π|1πη6. 81 [65 βάν 1165 
ἀε65 οοπίδαόγέβ. πῃ’ ἀγαϊθηΐ ρὰ5 46 βοπάδ ἃὰ 
[οπμα, 66. 411 οϑῦ ρσόραθ]θ, οὰγ Ηοπιὸλα π6 
ΠΟΠΊΠῚΘ ΡΟΪηΕ 16 χείμαρος;, ἃ ργΕπιϊὸγ 6 ΟΠ 056 
ἃ [αν οἱ ἰὰ ρ]β ᾿παΊ5ρΡ 6 π58}} 6, ἀναηΐ 1] 6α- 
Ραγχασπιθηΐ, οξαιε 46 παθέϊγα ἃ 560 ἰὰ οδ]6, 

164, Ὑπὸ δ᾽ ἥρεον ἕρματα, μουν ὑφήρουν 
δὲ ἕρματα, δἰ 115 οπ]δναϊθηῦ 165 τοι] θᾶυχ 
ἀδ )οῖ8 δὰ} 165411615 σθροϑβαϊθπε [65 ΠΆΨΙΓ65, 

166-168, Εἰ μὴ.... Δέποβοιο γοργά ποΠαϊξ 
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ὃ 
Ω πόποι, αἰγιόχοιο Διὸς τέχος, Ἀτρυτώνη, 

οὕτω δὴ οἱχόνδε, φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν, 
3 »-"Ἥ 2 , " “ 

Ἀργεῖοι φεύξονται ἐπ᾽ εὐρέα νῶτα θαλάσσης, 

χὰδ δέ χεν εὐχωλὴν. Πριάμῳ χαὶ Τρωσὶ λίποιεν 160 

Ἀργείην Ἑλένην, ἧς εἵνεκα πολλοὶ Ἀχαιῶν 
"» " ἊᾺ 5 
ἐν Τροίῃ ἀπόλοντο, φίλης ἀπὸ πατρίδος αἴης; 

Ἀλλ᾽ ἴθι νῦν χατὰ λαὸν ᾿Αχαιῶν χαλχοχιτώνων᾽ 

σοῖς ἀγανοῖς ἐπέεσσιν ἐρήτυε φῶτα ἕχαστον, 

μηδὲ ἔα νῆας ἅλαδ᾽ ἑλχέμεν ἀμφιελίσσας. 165 

Ὡς ἔφατ᾽ " οὐδ᾽ ἀπίθησε θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη᾽ 

βῆ δὲ κατ᾽ Οὐλύμποιο χαρήνων ἀΐξασα, 
χαρπαλίμως δ᾽ ἵχανε θοὰς ἐπὶ νῆας Ἀχαιῶν. 

Εὗρεν ἔπειτ᾽ Ὀδυσῆα, Διὶ μῆτιν ἀτάλαντον, 
ἑσταότ᾽ ᾿ οὐδ᾽ ὅγε νηὸς ἐὐσσέλμοιο μελαίνης 170 

ἅπτετ᾽, ἐπεί μιν ἄχος χραδίην χαὶ θυμὸν ἵχανεν. 
Ἀγχοῦ δ᾽ ἱσταμένη προσέφη γλαυχῶπις ᾿Αθήνη: 

Διογενὲς Λαερτιάδη, πολυμήχαν ᾿Οδυσσεῦ, 
οὕτω δὴ οἴχόνδε, φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν, 

φεύξεσθ᾽ ἐν νήεσσι πολυχλήϊσι πεσόντες, 175 
χὰδ δέ χεν εὐχωλὴν Πριάμῳ καὶ Τρωσὶ λίποιτε 

66 Ῥᾶϑβδᾶρο, Θἴ ΠΠ 561] ψϑγ5 1αἱ 511 Π|581Ὁ ῬΟΌΓ 
ΘΟ] ον ἴα νἱάε : Εἰ μὴ Ἀθηναίη λαοσσόος 

Ἔλθ᾽ ἀπ᾽ ᾽Ολύμπου. Ὑογε ΡΙιι5 Ιὰ5 1ὰ 
ποίΐβ 465 σϑὺβ 170-181. 
157. Ὦ πόποι. Ἴογεζ ἰὰ ποίς 1, 254. -- 

Ἀτρυτώνη Ῥαγαῖξ 5 ρηῖθεν 1η[ἀτῖρα 6, Ἰη- 
ἀοπιρία}]6., ἰγγόϑιϑ! 016. 1] δϑὲ ἰοὶ ρου 16 
ποπὶ ἀς Μίπεοννυθ. 

160-162, Κὰδ δέ χεν.... Αὐἱϑίαγαια 
ἰγοιγαῖϊξ 065 ἰγοὶθ Ὑ6Ὶ5 ΠΊοὶη5. ὈΪθπ Η]αοέβ 
οὶ 46 Ρ]ι8 θᾶ5, ἀδη5 16 ἀϊἰβδοοιγβ 46 Μ|- 
ΠΘΡγα οὰἁ [115 βδοηΐ σόρέϊό5, 476-178. 6 

τηὐπη6 Ρουθ γοβ5 164, τέρέϊέ 180. 
161. Ἀργείην. Ηόϊδπε ἐϊαϊξ 6 ϑραγίε : 

τηδ15 ἰα Ῥέϊοροπηδβδθ βῃτον Ῥογίαϊς [6 ΠΟΠῚ 
ΟΑγροβ. Τ ἍΠ]|Θὰν5. Ἠομπηδγθ, πὸ Ὑ6Γ5 21 
εὖ 1165, ἈΡ ῬΘΙ]ογὰ “τρίοηιδ 16 ῬΘαΡ]6 συθο 
ἴουΐ ΘΗ ἾΘΓ, 

102. Ἔν Τροίῃ, ἀΔπ5 1ἰὰ μ]αῖπο ἀθ Ττοὶθ. 
- Ἀπό, Ἰοίη ἄς. 

166. Μηδὲ ἔα. Βοΐμε: « Ἠϊαΐι8 Ὡρτθ 

« Θχοιι88}}}}15,.» ΟΠ ῬΓΟΡΟΒ6 ἀ6 Πἴτα μηδ᾽ 

ἐάα. Μαὶβ 16 ἀἰραπιπια γϑοῦῆαι ΠἸγγόραϊα- 
γἱτό. ΠῚ π᾿ 6δὲ σαὸγο ρσόραῦ ]6 ρουτίαπε απ 
16 πιῖὲ Ἰὰ οὰἁ [6 ῥίαθσβ Ῥαυπα Καϊρῃξ : μηδ᾽ 
ἔξαξ. ὕογεῖ 165 Ραϑϑᾶρθδ ἃπδίοσιθβ, ΧΥ͂Π, 
16; ΧΧΙΙ, 399; Οἀγοεόο, ΤΥ͂, 805, εἴς, 

107. Βὴ δὲ.... (6 νοῦβ 56. ἰθυ ΠΙΠΘ ΡΆΓ 

ἴγο 15 βροπάόεϑβ. 
108. Καρπαλίμως.... (δ. γογ5. πηληηπι8 

ἀΔη5 ἴθ πηαπιβοστὶξ ἀθ ἴ θηΐδα. 1] οϑὲ ρουγ- 
ἴὰπΐ πόροβδαιτα ἅτ 56η5. (6 π᾿ δὲ ρᾶ5 δὰ 
ΡΙεά ἀς ΓΟἸγρο 46 Μίπουνα ἴγοῦγα 
{1|γ556. 

170. Ἑσταότ(α) ρου ἑστῶτα, 56 ἰεπαπῖ 
ἀεροαῦΐ, 

171. Ἄχος. Ἐπρίαι]!θ υϑπιάσαπθ 486 ἰδ 
ποῦ ἄχος 568 ἀἰδαϊξ θυϊπηἰνοιηθηΐ αἀἶ ἀπ6 

ἀουϊθαν τηπεῖῖο : ἣ ἄφωνος ἀνία. -- Κρα- 
δίην καὶ θυμιόν, δον" δὲ ἀπϊργπειιγ. 

176. Ἐν νήεσσι.... πεσόντες ρουγ ἐμπε- 
σόντες ναυσί. 

170-181, Κὰδ δέ χεν.... ὕογος. Ρ]1.5 
παὺΐ 460-16 οἵ 165 πΠοῖΐθ5 51} 065 δἱχ Ὑ6Γ5. 
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Ἀργείην Ἑλένην, ἧς εἵνεκα πολλοὶ Ἀχαιῶν 
ἐν Τροίῃ ἀπόλοντο, φίλης ἀπὸ πατρίδος αἴης ; 

Ἀλλ᾽ ἴθι νῦν χατὰ λαὸν ᾿Αχαιῶν, μηδ᾽ ἔτ᾽ ἐρώει᾽ 
ἘΠ νω » Ἂ οὐ τα ἢ " -" ς σοῖς δ᾽ ἀγανοῖς ἐπέεσσιν ἐρήτυε φῶτα ἕχαστον, 180 

μηδὲ ἔα νῆας ἅλαδ᾽ ἑλχέμεν ἀμφιελίσσας. 
Ὡς φάθ᾽ ᾿ ὁ δὲ ξυνέηχε θεᾶς ὄπα φωνησάσης, 

βῇ δὲ θέειν, ἀπὸ δὲ χλαῖναν βάλε᾽ τὴν δ᾽ ἐχόμισσεν 
χῆρυξ Εὐρυδάτης ᾿Ιθαχήσιος, ὅς οἱ ὀπήδει. 

Αὐτὸς δ᾽ Ἀτρείδεω Ἀγαμέμνονος ἀντίος ἐλθὼν 189 

δέξατό οἱ σχῆπτρον πατρώϊον, ἄφθιτον αἰεί" 
σὺν τῷ ἔδη κατὰ νῆας Ἀχαιῶν χαλκοχιτώνων. 

Ὅντινα μὲν βασιλῆα χαὶ ἔξοχον ἄνδρα χιχείη, 
τὸν δ᾽ ἀγανοῖς ἐπέεσσιν ἐρητύσασχε παραστάς" 

Δαιμόνι᾽, οὔ σε ἔοικε χαχὸν ὡς δειδίσσεσθαι᾿ 

Μίπουνα γέρῥξθ, πιμέαίξις ηιμέαπάϊς, 1685 
ῬᾶΓΟΪ65 66 ]}ὰποη. ἘΠ1Ὶ6 νὰ τηόπι ᾿υϑαα ὰ 

ἀϊγτο ἃ Ὁ]γ856 ἐδ αϊγθ. οθ. 4π6 Τὰποη [αὶ 
αὐαὶδ ἀξ ἀθ ἔαϊγε 6]]6-τηόπιθ. Οὗ εϑὲ οβ8 
41 Θχρ]χαθ 46 Ζέποδοϊο 911 Βαρρυϊμηό 
16 ἀϊβοοῦγβ ἀθ Τὰ ποῃ. 

4179. Μηδ᾽ ἔτ᾽ ἐρώει, πέφια Ἴαηι ἐογρὶ- 
γΟΥϑαγα., οἵ ἀέρόομο-ἴοὶ. 1,6 56 η5 φυϊμηε 
ἀ᾽ἐρωέω 65 δοῦϊον ἃ ἢοῖβ : μιι15 7181Π|0, 
5 ΕἸΆΠΟΟΙ, 86 ΓΘΙΓΕΥ ΡὈΓέοΙρΙϊΔιηπηθηΐ, 5᾽65- 
4αϊναν, Βέβιτοσυ. ἃ ρύόροβ ἀβ 1ὰ Ἰδθοοπ 
γα] σαῖγα μηδέ τ᾽, {αὶ ἃ ἀἌΠ]ΘΙγ5. 16 πηδπη6 
56η5, ΠΌΠΟΙ ἴαις ΟΌΘΘΥν ΟΡ 416 ΔΠ)815 τε, 
ἄἀδη5 Ηοπηὸγθ, π᾽ 6βὲ Ἰοἷπὶ ἃ μηδέ. 

181, Μηδὲ.... Ζέποάοϊα ἀναϊξ, ἀϊΐ-οα, 
ΒΙΡΡΥΪπιό 66. Ὑ6γ5, ῬγΟ Δ] θη ξ ΘΟΠΊΠῚ6 

1πι116. 11 βθ]6 ρουγίαηι 46 ἰὰ ρϑηβέβ 
βϑυδὶξ Ἱποοιηρίδξθ, 51 ΜΊπογνθ πθ ραυ]αϊξ 
Ροϊπξ ἀ658 πᾶνῖγθβ, Ῥααί-ὀΐγο οϑίτοθ 1 Ιαἴιιϑ 
μηδὲ ἔα 41 ἜΠοφαλιε Ζόποάοϊς, Ὑόογεζ 

Ρὶὰβ δᾶὰὲ 105 εἱ 1ὰ ποίβ 5111 66 ψϑῦβ. 
188, Βὴ δὲ θέειν, εἴ 1] ὀουγαξ ἐπ ἐουῖθ 

Ἰμᾶϊζε. 
184. Εὐρυθάτης Ἰθαχήσιος. Νοιιϑ ΔγοΠ5 

τοπιαγηθέ, 1, 519, 46 οδὲ Επνυθαΐο ἢ’ ἐξαις 

Ῥὰβ ἰ6 πηόπιθ 416 ἴα μέγαυξ. θβδηνογό ἅνϑο 

'“ΓΑΙΓΠυ θ᾽α5. Ροὰν θηΐθνθν Βυιβέϊβ. 
186, Δέξατό οἱ σκῆτρον. Ουθ] αιι68 ταο- 

ἄθυποθ δχρ! !απθηΐ οἱ σοπηπιθ ἀπ ἀέρεοη- 
ἄὰλποθ ἀθ σχἥπτρον : φιοά δγαΐ ἐροὶ, φεοΐ 

ἐὐαΐ ἰρδίμιδ. {|γ8868. σϑροὶὲ 16 βεθρίγε ἃ 
Αραιηδιηποπ, ἰα βοθρῖρα αἱ Αρϑιηθιῆποῃ. 

190 

Αὐἰβίλυαιθ νογαὶξ ἀδπ5 οἱ τιπ6 ἀόρεοπμάδλποθ 
ἀπ νεῦρα : ἣ διπλῆ, ὅτι ἀρχαϊκώτερον 
δέξατο αὐτῷ τὸ σγῆπτρον, ἀντὶ τοῦ 

παρ᾽ αὐτοῦ. Επ οἴίοδο, δέχομαι 5Ἰρῃῖς 
Ρτοργοιηεπῖ, ἐθηαν δ ἰα πιαΐπ μοι" μι πάρ. 
ΤΠ ρϑαΐ ἄοπο νου οἷ ἀπ ἀΔ1Π μουν οοπη- 
Ρ]όπιθπε ἱπάϊγθοῖ, ὕ]γ556. ἈΠ]ΠΟηρα ἰὰ πηλὶπ 
γαΓ5. Αραιηθιηποη (οἷ) ΡΟῸΓ τϑοθνοῖν 6 ἰμ] 
Ιὲ βεερῖγε, ὕουα ἰὰ ποίβ ΧΥ͂, 87. Αα γϑϑβίβ, 
Ι6 56Π5 δϑὶ ἰδ πιόμπηθ. ΑὙὐἱδίαγααθ ἰαὉ Ο}56.- 
ὙΟΙ 416, 51 {Π|γ556 ῬΓΘΠα [6 βεθρίγ ἀμ σοὶ 
65 γοὶβ, οἴθδῇ ῬῸὰΡ ἀρηπΕ ἃ 565 δοίθ5 οἵ 
ἃ 565 ΡΆΓΟ]65 πη6 Ρ]5 ἱπιροδαπίθ δαΐογιτ : 

ἵνα δοχῇ σὺν τῇ τοῦ βασιλέως γνώμῃ 
χρατεῖν αὐτούς. 

187. Σὺν τῷ ἔδη. Ζέποάδοϊε ὀεγιναῖξ σὺν 
τῷ βάς:, τέδυϊδαπε Ἠοπιὸγα, δοιππιθ 011 
ὙΥοΙΓ, αὐ ρνοδαίσαηι συνάφειαν. 

189. Τὸν δ᾽ ἀγανοῖς.... 1,6 δέ π᾽δ5ὲ ροϊηῖ 

γοάἀοπάαδηξ. ΝΟι5. ἀνοπθ. ἸΟἱ Δηδοο] αἴΠ6, οἱ 
δέ, δἰ ῥδίθη, θϑῦ ᾿ὰθ ΥΘΡΥ56. ΠῚ Υ ἃ ἃπὲϊ- 
βιριηᾶ, ο᾽ ἐδ τ-ἃ- αἶγα δῖρμθ ἀπο! αἴΠ6, ἂὰ 
νϑι5 488, ἀδη5 16 πιδημβουιὲ 46 αεηῖβο: οἵ 

ἀπ6 ποίᾳ ΕἸ’ Αὐϊβϑίασχιθ οοπϑἕαϊθ 46 ο᾽δϑί 

να πηθηΐ ἰὰ 16 86π8 ἀν βῖρῃθ : διὰ τὴν 

τάξιν τῶν ἑξῆς, τὸ ἀντίσιγμα. --- [Ἐρητύ- 

σασχε, οἵ μΙυβ θὰ5 ἐλάσασχεν, ὁμοχλή- 

σασχε, νειχείεσχε. (65 (γόψαιοπιαι 5. ἀο]- 
γϑηΐ ὀΐγθ δηΐθπάιιβ, ἀΔΠη8 66 ραϑϑᾶρθ, ἄνθεα 

θὰ γα θΘ ῬΙΌΡΥΘ, οἵ ΠῸΠ Ρὰ8 βθιυ]θηηθηΐ 
σΟΠΊΠΊ6 465 ἴουτμ65 ροέξι 68, 

190. Δειδίσσεσθαι, ἐδ 76ἴον, 1ὰ ἔδΥΓΘῸΣ 
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ἀλλ᾽ αὐτός τε χάθησο χαὶ ἄλλους ἵδρυε λαούς. 
Οὐ γάρ πω σάφα οἶσθ᾽ οἷος νόος ἈΑτρείωνος᾽ 
γῦν μὲν πειρᾶται, τάχα δ᾽ ἴψεται υἷας ᾿Αχαιῶν. 
Ἐν βουλῇ δ᾽ οὐ πάντες ἀχούσαμιεν οἷον ἔειπεν. 

Μή τι χολωσάμενος ῥέξῃ χαχὸν υἷας ᾿Αχαιῶν. 195 

Θυμὸς δὲ μέγας ἐστὶ Διοτρεφέος βασιλῆος᾽ 

τιμὴ δ᾽ ἐχ Διός ἐστι, φιλεῖ δέ ἑ μητίετα Ζεύς. 

Ὃν δ᾽ αὖ δήμου τ᾽ ἄνδρα ἴδοι βοόωντά τ᾽ ἐφεύροι, 
τὸν σχήπτρῳ ἐλάσασχεν ὁμοχλήσασχέ τε μύθῳ" 

Δαιμόνι᾽, ἀτρέμας ἧσο, χαὶ ἄλλων μῦθον ἄχουε, 200 

οἱ σέο φέρτεροί εἰσι᾽ σὺ δ᾽ ἀπτόλεμος χαὶ ἄναλχις, 

οὔτε ποτ᾽ ἐν πολέμῳ ἐναρίθμιος οὔτ᾽ ἐνὶ βουλῇ. 
Οὐ μέν πως πάντες βασιλεύσομεν ἐνθάδ᾽ Ἀχαιοί. 

Οὐχ ἀγαθὸν πολυχοιρανίη᾽ εἷς χοίρανος ἔστω, 

εἷς βασιλεὺς, ᾧ ἔδωχε Κρόνου παῖς ἀγχυλομήτεω 

ῬΆΥΠΙΪ 165 διιῖγοϑ. ὕουοΖ ἰὰ ποίε ΤΥ͂, 4184. 

Τ,6 γϑὺβ8 56 Ἰθυτηΐηθ μὰ ἴγοὶβ βΒροηάόδϑ. 
192. Οὐ γάρ πω.... (δ νοῖ5 δϑὲ πηαγαιό 

ἀθ Ἰ᾽ ἀμτδίστηα, σομπηπιθ [6 γοὺ5 188, ἀΔπ5 
16 πηὰπιβουδ ἀθ Ὑθηϊβθ. Ναϊβ. οἾδϑὲ βοὰν 
οᾶτι58 416 Τρ ΠΒρΟϑΙ ΟΠ, εἴ ΠῸΠ ΡΪ]ιι5 ΡΟυΣ 

ὁιπ56. ἈΠ ΔΘΟ]ΆΙΠ6 : τὸ δὲ ἀντίσιγμα, ὅτι 
ὑπὸ τούτων ἔδει τετάχθαι τοὺς ἑξῆς 
παρεστιγμένους τρεῖς στίχους (208-206), 
εἰσὶ γὰρ πρὸς βασιλεῖς ἁρμόζοντες, οὐ 
πρὸς δημότας: Οὐ μὲν γάρ πω 
πάντες (11562 οὐ μέν πως). 

498-97. Νῦν μὲν.... (δ5 οἶπα γοΥ5 
Βοῃΐ πηγή πι68. αὉ}0615 ἀδη5 ἴ6 τηδηπβου 

ἀθ εϑηῖβθ. Αὐϊδίασαιιθ 165 οοπάδηηπαϊξ 

ΘΟΠΊΠΙΘ αἰδαπΐ ἴουΐδ ἃυΐθ οΠ056. 416 66 
«υἼΠ|γ556 ἀγαὶϊ ἃ ἀγα : ὅτι ἀπεοιχότες οἱ 
λόγοι, χαὶ μὴ προτρεπτιχοὶ εἰς χατά- 

στασιν. Οεαὰ οδὲ ρϑυϊὀῖγθ Ὀΐθη ϑβόνογε; 
πηαΐβ ἃ [Ὁ πα ΑΥἱϑϊαγ 16. ἃ γαϊθοη. ὮΠ|γ558 
πὸ Ραῖ ρμὰ5 του ἃ [10 1ὰ σαπηρᾶρηθ, τηδὶ5 1] 

βάναγάθ, ΤΊ5Ο 5 1οἱ 486 16 βοῦδίθ βοιησηθ 1} 8 
τ Ἰηϑίδηΐ, 

196, Διοτρεφέος βασιλῆος. Ατγιδτοῖα οἰΓ6 
66 ψοχ5, ἤλέξογίψιο, ἵ, τι, 7. οἵ 11 ἐουι 
διοτρεφέων βασιλήων. Δέποάδοϊς. ἁναϊέ 
δαορτό δοιία ἰθφοη, οἵ οα ροῦχα ἰὰ 4ό- 

[ἐπάνθ. 1,ἃ οἰξαϊοι ἀ᾽ Αὐϊβϑίοϊθ ρσοῦνθ 4116 
Ι6 Ῥαββδᾶσθ οοπάδηιπό ΡὰᾺγ ΑὙὐἹδίαγαιιθ ἐται! 
ἀλη5 165 Ῥ]15 ἈΠΟΙΘη5 ἰοχίςβ 46 ᾿᾽Ζ{ακ6. 

20ὃ 

208-206, Οὐ μέν πως.... 1ἃ ποία ἀὰ 
ΒΙ516 ΔΠΓΙΒΙΡΊηἃ, ἃϊι Υ6 15. 1923, ΠΟΙ ἃΡ- 
ΡΙΘμ4 416 6685 ἰχγοὶδ ὑθ 5 δγαϊθηΐ ἐϊέ 
ΡοΪπῖέβ Ρὰγ Αὐἱδίασαιιθ (παρεστιγμένοι), 
οἵ 45. ἀυγαϊθμΐ ἀὰ, ϑυϊναπὲ 1], δέγα 
Ῥ᾽αςέβ ἀργὸβ 16 νεὺβ 192. 1,65 ροϊηΐβ. 4] 

τ] Πα ΔΙ πὐ 1ἃ ΘΟΥΤΘΒΡΟΠλποα ἄνθος 1 ἀπεὶ- 
βιϑ τη ΠΟΙ Ρἃ5 ἐϊό δοπβοῦνέβ ἀλπ5 16 τηᾶ- 
ΒΟ Σ 46 ρηῖ56. Οὐδπὶ ἃ ΠἸΠΕΘΡΥΘυΒΊΟ ἢ 
βισῃμαϊόθ ΡΥ ΑὐἹδίάσαιθ, 6118 π᾿ εϑῦ. Ρὰβ5 
ἀἴὯπ6 ὄν! ἀθποθ ἃ ΓΆΡ ἴοι 165 ὑβϑιιχ, 
ΑὐἹβίαγ αι ᾿π]-πηδιὴθ ἃ ἰαϊδϑέ ἰ6 ἑθχίθ τε] 
416], 585 τότ ]1ν 6. 4] αἱ βϑια θ]αῖῖ [᾽οτ- 

ἄνα νόγια}}]6, 
204-206. Οὐχ ἀγαθὸν. ... 1. Βοέε8 ἀέ- 

θαῖθ Ῥὰν οδέϊβ βεπίθηθθ, ἀὯπ85 505 ἴντα ἐδ 
Οοπέν τι, ααϊχθιηθηΐξ αἰ ἰα ϑϑεορρίξμο νο-- 

ἰονιίαϊνδ : « ΤΡ ΆΥΟΙΣ Ρ] αβ᾽θαυθ. 5ΘΙσΏΘΙΓΒ 
ἀποὰῃ ὈΙΘη 16 π6 νου: Οιυππ 561} 8815 
ΡΙὰ5. 5010 πηλιϑίγθ,, οἵ σα η. 568] 501: [6 

ΤΟΥ͂. » Μαϊ5 ο᾽δδὲ βοὰν 1ὰ σόϊζιτον, Αὐιϑίοϊθ 
ΤἌΡΡΙΧΖαΘ ἃ το, πηοΐθιν ἀπ πιοπάε, 776- 

ἑαρἠγοίψιο ΧΤΙ, χ, Ἀγαθόν 6δ5ϊ Ρυὶ5 ἈΡ0501- 
πηθηΐ : ᾿η6 ΟΠ 6 Οἤο56, (ΟΙΠΡΆΓΟΖ « ἐγίδίθ 
« ᾿πρτι5. 5:Ἀ}0}}15..»» (δὲ δρ]οὶ ἀπ πϑυΐγα 

οδὲ ἐνόχαθης οἢθχ ἴοι [65 ροδίοβ φυθοβ. 
20ὅ-206. Ἴδωχε, ἃ ἀοππέ ἀ’ ὀΐγα τοὶ. 

1.6 56η5 δϑὲ δοπρίθι. 16 νεὺβ 206 π᾿ δδὲ 
«αΐια τπα]αάγοὶς διαρυιπΐ [αϊδ 4116 ν5, ΓΧ, 

99, οἱ π᾿ὰἃ μὰ5. πιόπιθ ἰὰ πηθϑιγθ, ῬΌ]8416 
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[σχῆπτρόν τ᾽ ἠδὲ θέμιστας, ἵνα σφίσι βασιλεύη]. 

Ὡς ὅγε χοιρανέων δίεπε στρατόν᾽ οἱ δ᾽ ἀγορήνδε 

αὖτις ἐπεσσεύοντο νεῶν ἄπο χαὶ χλισιάων 

ἠχῇ, ὡς ὅτε χῦμα πολυφλοίσδοιο θαλάσσης 
αἰγιαλῷ μεγάλῳ βρέμεται, σμαραγεῖ δέ τε πόντος. 210 

Ἄλλοι μέν ῥ᾽ ἕζοντο, ἐρήτυθεν δὲ χαθ᾽ ἕδρας 

Θερσίτης δ᾽ ἔτι μοῦνος ἀμετροεπὴς ἐχολῴα, 

ὅς δ᾽ ἔπεα φρεσὶν ἧσιν ἄχοσμά τε πολλά τε ἤδη, 
μὰψ, ἀτὰρ οὐ χατὰ χόσμον, ἐριζέμεναι βασιλεῦσιν, 

ἀλλ᾽ ὅ τι οἱ εἴσαιτο γελοίϊον Ἀργείοισιν ». 0) 

ἔμμεναι. Αἴσχιστος δὲ ἀνὴρ ὑπὸ Ἴλιον ἦλθεν ᾿ 

φολχὸς ἔην, χωλὸς δ᾽ ἕτερον πόδα " τὼ δέ οἱ ὥμω 

χυρτὼ, ἐπὶ στῆθος συνοχωχότε᾽ αὐτὰρ ὕπερθεν 

φοξὸς ἔην χεφαλὴν, ψεδνὴ δ᾽ ἐπενήνοθε λάχνη. 

σφι οϑὲ ὑγεΐ ἀὰπβ σφίσι, Θοπηπηθ ὁπ 16 νοὶϊ 
Ῥᾶν 16 σεὺβ ἀ᾽ οὰ σεαἰαι-οἱ δϑὲ εἰγέ. 1  Ἰπίθν- 
ΠΑ] ΓΟ Ῥάγαϊς 5562 γόσθηΐθ. 1,6 πὰ πβοσιῖ 

ἄς Ὑεπῖθα πα ἀοπηθ ροϊηΐ ποία υϑὺϑ 206, 
δὲ 1] ΗὟ ἃ ΤἸΘῃ αἱ 5Ὗ τέόϊεγθ ἀδπ5. 18ς 
Θολοῖϊος, 

209-210. Ἦχῇῷ;... Ἐπδίαϊῃθ. αι σοιλδυ- 
4πὸῖ 165 στιάθ5 οἵ ΘΧΡΊ 55 γ 65 Οποιηδίορέεϑβ 
4υἱ τοι Πἰββθπΐ 668 ἀθιιχ υθγ5 : δι᾽ ὧν ἣ 
φράσις τῷ νοουμένῳ σνυνεχτραχύνεται. 
Ο,εβδὲ ὰἢ 465 μΗ]ὰ8. ῬγΟθΆ0]65 ΘΧαπρ]65 46 
οδεξθ ΠδΥΠΊΟΠ16 ᾿πηϊξαϊῖνα ααοπ ρῥγόξα 486]- 

«ααίοΙβ 5858 γΆΪ501)} ἃτιχ ρΡοδίαϑ. 
212. ἘἜχολῴα, Ρ᾽Ά1Π|α1ὲ σοπαπαθ τἀπὶ σαὶ. 

ΥοΥ. ἰὰ ποῖθ δὺγῦ χολῳόν, 1, δ7ὅ. 

218, Ἄχοσμά τε πολλά τε, ΘΟΠηΠη6 
πολλά τε χαὶ ἄχκοσμια, ο᾽ ὁΞἐ-ἀ-αἶγα πολλὰ 
ἄχοσμα, πιμέα ἱπάδοονα ; 50π ἂμπηθ ἐϊαϊΐ 
ΡΙεῖπθ ἀθ ]Ἰα14θ5. ρβηβόθβ. (δν" ἤδη ἃ ἰὰ 
ἴογοβ ἀπ Ἰαϊη οορτέαθαέ. 

2314. Ἀτάρ, οομηπηα 16 ΤοπιάΡ 4.6 ὙΥ̓ ΟἹ, 
εϑὲ 1ἴοἱ ἀδλη8 16 56η5 46 χαί. 

21ὅ,.- Γελοίϊον. ΤΠ] ΘΠΘ οὶ ἃ [αϊγα ΥἱγΘ 
165 τσβοβ ἂὺχ ἀέρβῃβ ἀθ ὄἽϑδυχ 41} π΄ αἰ πγαϊ 
Ρᾶ5. (δα. π᾿ ἔζαϊς μὰ8 Βουϊομπουϊθ, οἰ ἐζαιε 
Τ᾿ ΘΙΡΙΟΙ ἀπ τἹάϊοα!α οομημηθ αἾμη6. ἅΥΙΉ6. 
Τᾶρπον σοϊὸνα ἀνθὸ γαϊβο ᾿᾽ΘΡΓΘαΣ ἀθ οθαχ 
41 ργθππθὴΐ ΤἬΘΙΘΙΓ6 ΟῚ τπ 51120]6 Ρὰ- 

ΤΟΙ ῸΣ ἀπηιϑαηΐ 1ὰ ἴομϊθ, 
217. Φολχός. Αρο]]ομίυ5 : τῶν ἅπαξ 

εἰρημένων. ΟἾεδὲ δἢ οἴὝαϊ ὰπ πιοῖ (αὶ π6 

588. ἴτοῦγα 46 Ἰἰὰ. Οπ δχρίααθ φολχός 
ΡᾺΡ ἰομοῖθ, στραῦός, εἰ οα 16 ἔτθ ἀδ 

φάος εἰ ἕλχειν. Βυϊξίπηδππ 16 ἀότνε Ὧ6 

φέλχω 568}, Ζὰ π᾽εϑδὲ 46 ἕλχω ἅγες 16 
αἸρδιημηδ, οἷ 1] "᾿δπίθηα, δαποροοῖο, δαποαϊ, 
οαρποιαι. (αγῦϊι5 ἀτηθί οθίξα 5! σηἸ Ποδίϊοπ, 

οἵ σἄρρσγοςμα ἀθ φολχός [6 απ λαία. Τιἃ 

5616 αἰ Πουϊεό, οεδὲ χυΐαγθο 16 86η5 46 

δαποαΐ οπ ὄΐϊα ἀπὸ ἀϊογπτό ἃ ὙΠοχϑῖΐο ; 

ον χωλὸς δ᾽ ἕτερον πόδα π᾿εδῖ Ρ]ιι5 
ἃἸογυβ αι Ἂπ6 6]056. - 

218. Συνοχωχότε. «ϑολοῖϊες : συμπε- 
πτωχότες, συνηγμένοι. 1] ἀναϊΐ, ΘΟΠΙΠ6 
οιι5. ἀἰδοημθ, ἰώ μοϊίγηθ γετιένέθ. 865 

ἔρδι!ε5. 56. ΧϑρΡρυοομαϊθηῦ δὲ ἀνᾶηΐῖ, Ομ 

γὰρροσγΐβ [6 ρᾶγίαϊ! Ποπιόγιαθ συνόχωχα 
ἃ 1ὰ πιόπιθ γσϑοῖπα 4π6 συνέχω. 

219, Φοξός. Οπ ἀέτγιναις απίγοίοὶβ. δ 
τηοΐῖ 46 ὀξύς. 1,65 βο!ο]αβδίοϑ 1 ΘΧρ! Πα αθηΐ 

ὀξυχέφαλος, ἃ ἰΙὰ ἰἐΐδ. ρΡοϊπῖμθ. Ο᾽ δεῖ, 
ΘΟΙΠη6 φολχός, τπ ἅπαξ εἰρημένον. --- 

᾿ῬἘπενήνοθε, 1,᾽ ἐϊγπποϊορὶθ 46 ἐθ τηοΐ οϑδὲ 
ΟΡδοῦγθ. ΑΡρο]]ομῖ5 δα ἴαϊς 1 ἐχαϊναϊεπεὶ 
ἀ᾽ ἐπήνθει, “εργα Πονεῦαέ. (για 16 γαϊία- 
Ομ6. Ῥᾶγει]οιηθηξ ἃ 1ἰὰ σὑλοὶης ἀ᾽ οὺ νυἱϑῃΐ 
ἄνθος. Νῖαϊ5 1Ιὰ Ῥ]αρᾶνε 465 ῥμ]ο]οραο5 ταο- 
ἄθγπθϑ ἐπἰεπάθπί ἐπενήνοθε,, σργα ἱπσίάό- 
δαὲξ, ἱπδίοδαΐ σμρογγίοϊοὶ, 115 σι ρΡοβοπὲ ἀπ 
γοῦρα ἐπενέθω, 56 ταϊίδομαπί ἃ ἕθειν, 56- 
ἄδγο. Τὐϊπαασα αἰξδνθ, πιὰῖθ [6 5618 δϑὲ [6 
ΠΊΘΙΏ6, 
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Ἔχθιστος δ᾽ Ἀχιλῆϊ μάλιστ᾽ ἦν ἠὸ 

[1] 

᾿ Ὀδυσῆϊ" 220 

τὼ γὰρ νειχείεσχε " τότ᾽ αὖτ᾽ Ἀγαμέμνονι δίῳ 

ὀξέα χεχληγὼς λέγ᾽ ὀνείδεα " τῷ δ᾽ ἄρ᾽ ᾿Αχαιοὶ 

ἐχπάγλως χοτέοντο νεμέσσηθέν τ᾽ ἐνὶ θυμῷ. 

Αὐτὰρ ὃ ϑάκι “τὰ Ἀγαμέμνονα γείχεε μύθῳ 

Ἀτρείδη, τέο δ᾽ αὖτ᾽ ἐπιμέμφεαι ἠδὲ χατίζεις ; 925 

Πλεῖαί τοι γαλχοῦ χλισίαι, πολλαὶ δὲ γυναῖχες 

εἰσὶν ἐνὶ χλισίης ἐξαίρετοι, ἅς τοι Ἀχαιοὶ 

πρωτίστῳ δίδομεν, εὖτ᾽ ἂν πτολίεθρον ἕλωμεν. 
Ἢ ἔτι χαὶ χρυσοῦ ἐπιδεύεαι, ὅν χέ τις οἴσει 
Τρώων ἱπποδάμων ἐξ Ἰλίου, υἷος ἄποινα 930 

ὅν χεν ἐγὼ δήσας ἀγάγω ἢ ἄλλος Ἀχαιῶν, 
ἠὲ γυναῖχα νέην, ἵνα μίσγεαι ἐν φιλότητι, 

ἣν τ᾽ αὐτὸς ἀπονόσφι χατίσχεαι ; Οὐ μὲν ἔοιχεν 
ἀρχὸν ἐόντα χαχῶν ἐπιδασχέμιεν υἷας Ἀχαιῶν. 

Ὦ πέπονες, κάχ᾽ ἐλέγχε᾽, Ἀχαιΐδες, οὐκέτ᾽ Ἀχαιοὶ, 

220-298, Ἔχθιστος.... Ζέποάοϊε το- 
ἐγ ποδιῦ 665 ΦαΔΙΓ6 ὙΘῚΒ ΘΟΙΏΠῚ6. πα. 1165, 
Οὐδὲ ἀὰ πηοϊη8. ἀἰπ81] 7π6 ἴδ ΘοΠΊρΥ πά5 
165 ποις 46 80ὸη αἰῃόϊοβθθ, ἀ᾽ἀργὸβ [65 
ΡΥΘΙΏΙΘΙ5 τηοΐβ 6 ἴὰ τόρ οπβα 4 Ὗ αι Αὐὶ- 
βίαγαιθ : πρὸς ὑπόθεσιν δέ τινα λέγο"- 
ται (5οιι5- δηΐεπάθ οὗτοι οἱ στίχοι). [νὰ 
τέροῃϑδθ ἐξΐαϊδ ᾿ῚΘη ΘΙ ρ γῆι; σὰν 1 ̓ἋΕΠ116 
ἀθ οεἐ5 ἀέϊα:]5 βαιΐθ ἃἰχ γειιχ. 

220. ἔχθιστος, ΘΠΠ6ΠῚ1 Δομᾶγπέ, ΜΔ]5 
Ι6 πιοῖ ἃ ἄθιιχ 56Π5, οἷ {πο 4 65- ὰη5 ἔγὰ- 

ἀυϊδθηΐξ, ἐγνίοίςοίηιι 5, ἐν ὸ5- ΟἀἸθιιχ, ΤΉ Ια 

ὁταϊε σου [ΔΙ πΘιη 6 η!; ἐγὸ5-οάϊθχ ἃ ΑΟΠΙΠ16 οἱ 

ἃ Τ|γ5568 ; τηδὶβθ 1᾽δυΐγα ἱπίδγργόϊζαϊοπ. νὰ 
ΠλΪθαχ ἅνθο 66 “Πα ἶοπ [1 ἅτ γε 5 ϑυϊναηΐ : 

τότ᾽ αὖτε. ὙΠοΥΙβΙ6 1α1586 ]ὰ 165 ᾿ιόγοβ. συὶ 
50 ηΐ 165 ΟΠ] δῖβ Πα] 1615 46 565 ἱπνθοῖῖνοβ, 

δὲ 5᾽ αἴϊα χα ΟΠ Ρ]ι5 ἃ ΑΘΒ1116 πὶ ἃ {Π|γ556, 
τη ῖβ ἃ ΑΘ ἈΠΊΘΙΊΠΟΗ. 

222, ᾿Οξέα, ἢ Δα] ΘΟΕ Ροιυν ᾿᾽λάνουθε : 
σεγίάμέδ, ἀ᾽ππο ἴαςοη αἰριδ, --- Λέγ᾽ ὀνεί- 
ὅεα, γϑοοπορδαΐ ΡΓοῦνα,, ἢ] (αἰϑαὶϊξ 8ὰ σϑνπθ 
ἂς ρΓοβ τηοΐβ. 1,6 πιοΐ λέγω, ἀΔη5 Ηοχηὸγο, 
ΠΘ 5'σῃϊῆθ ρμοϊηΐξ αἶγ. 

22. Τέο, Ροιν τοῦ, τίνος, ἀ6 τίς ἰπ- 
τοΥΡορ ΠΓ : σε σηαηι (6 0019 

226. Χαλχοῦ, ἀ᾽ αἰχαῖη, 4 Ὁ] 6ῖ5. [αϊῖ8 
ἐμ ἈἸΡΆΪΏ  ἈΓΠΊ65, γΆ565 Οἷς, --- Ζόποάῤοίο, 

280 

ἂὰ Ἰΐθα ἀθ πολλαὶ δὲ γυναῖΐχες, ἐεγῖναϊέ 
πλεῖαι δὲ γυναιχῶν, δὲ ϑιρρυίμηαϊε 165 
ἄδθιχ νϑὺβ 48] ϑδαϊνοηΐ, ϑολοῖίϊες : χαὶ τοὺς 
ἑξῆς δύο ἠθέτηχεν, ἐν οἷς μάλιστα ὃ 
Θερσίτης γελωτοποιός. 1.65 νεῖ5 237-228 

π᾽οπ Ρουγίαπξ σἰθὴ ἀἃ ἰοὰὺξ 4] ρμγέϊΐε ἃ 

Τἶγθ, 16 Ῥυϊποῖρα ἀπ τὸ πρέπον 5᾽8Ρρ]1- 
αυσγαιε θδαποοὰρ τηΐθιχ ἃ ἀπ οοπάλιη- 
παίοη ἄδθ5 νϑῖ5 282- “99, Νίαϊβ στίθπ, ἀδης 

1ε5. ϑϑολοίϊθς, πὸ ποῖι5 ἀϊδ 46 Ζέποάοϊξα αδἷΐ 
ἀόοϊαγέ δδιιχ-οὶ ἱποοηνθηδηΐβ. 

228, Εὐτ᾽ ἂν... ἕλωμεν, ομδααδ ἴοἱ5 4116 
ΠΟΙ18 ΔΥΟΠΒ 6ἷι ἰὰ οἰᾶποο 46 Ῥγθπάχα. 

οϑῦ. Υἵος; δέπιαξ 46 ΤἸπυβιέ υἷς, ἀοπὲ 

165. [Ὀγπη65 υἷες οἱ υἷας 5ο0ηὲ ἐν ΡΈΕΙ: 
ἀδη5 ΗἨοιηὸγθ. Ομ νὰ νοῖν υἷας ἃ γνεῖ5 284. 

284, Κακῶν ἐπιδασχέμεν. Ταϊεένα]6- 
τηθηῦ : 46 ἴαϊτθ πῃοηΐοῦ ἀἰδῃ5 165 ΠΊΔΕΧ, 

δοἠοίίος : ποιεῖν ἐπιθαίνειν. Νοιβ ἀἸΒοπ5, 
Ρίοηρεν ἀαπς ἰδ γπαίλθιν. Τριπᾶρε 4 Ἦο- 

Πηὸγ6 δϑὲ διῃρυιηΐόθ ἃ ππ ΟΠ γ, οἵ ποη ἃ ἰὰ 

ΙΏΘΡ οἷ ἃ τπ ἃῖπηθ. Ομ ψϑυγὰ ἃ1}|6 115, 

ὙΠΙ, 285, ἰὰ πιόπιθ ἱπιᾶσβε ἀδηὴ8 ὑπὸ δἃ6- 

σΘρΡίοπ ἰάνογαθ δ : ἐὐχλείης ἐπίθησον. 
28ὅ. Ὦ πέπονες, ὁ ἰΙἂοΠ65! [6 πιοῖ 

πέπων 5]ρῃϊῆε ργοργοπιθηΐ, οὐδ μὰ 
50161], πιὰ, «ιδίαψιθ οἰ οδα ἐ6 ἰθπάγα 

μηδὴθ ἀθ πίοι, --- ᾿Ἐλέγχεα, ἰη[ἀπιο5. 
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οἴχαδέ περ σὺν νηυσὶ νεώμεθα, τόνδε δ᾽ ἐῶμεν 

αὐτοῦ ἐνὶ Τροίῃ γέρα πεσσέμεν, ὄφρα ἴδηται 
ἢ ῥά τί οἵ χ᾽ ἡμεῖς προσαμύνομεν, ἠὲ καὶ οὐχί" 

ὃς χαὶ νῦν Ἀχιλῆα, ἕο μέγ᾽ ἀμείνονα φῶτα, 
" ΄ εἴ Ἁ Ὰ "“ Ε] λυς ᾿] 

ἠτίμιησεν᾽ ἑλὼν γὰρ ἔχει γέρας, αὐτὸς ἀπούρας. 2η0 

Ἀλλὰ μάλ᾽ οὐκ Ἀχιλῆϊ χόλος φρεσὶν, ἀλλὰ μεθήμων᾽ 
ἡ γὰρ ἂν, Ἀτρείδη, νῦν ὕστατα λωδήσαιο. 

Ὡς φάτο νειχείων Ἀγαμέμνονα, ποιμένα λαῶν, 
Θερσίτης " τῷ δ᾽ ὦχα παρίστατο δῖος Ὀδυσσεὺς, 

χαί μιν ὑπόδρα ἰδὼν χαλεπῷ ἠνίπαπε μύθῳ ̓ 25 
δὰ ς δου 5 ΄ ͵] ὍΝ 3 λ 

Θερσῖτ᾽ ἀχριτόμυθε, λιγύς περ ἐὼν ἀγορητὴς, 

ἴσχεο, μηδ᾽ ἔθελ᾽ οἷος ἐριζέμεναι βασιλεῦσιν. 
3 Ἁ ἣν Ἁ “ οἡ ἡ Χ »", Οὐ γὰρ ἐγὼ σέο φημὶ χερειότερον βροτὸν ἄλλον 

ἔμμεναι, ὅσσοι ἅμ᾽ ᾿Ατρείδης ὑπὸ Ἴλιον ἦλθον. 
Τῷ οὐχ ἂν βασιλῆας ἀνὰ στόμ. ἔχων ἀγορεύοις, 250 

χαί σφιν ὀνείδεά τε προφέροις, νόστον τε φυλάσσοις. 

Οὐδέ τί πω σάφα ἴδμεν ὅπως ἔσται τάδε ἔργα, 

Ο᾽ εβὲ 1 βέγαις βοὰν 6 οοηογαῖ, Οπ ἔγοῦνα 
δῃ Ἰαξῖπ ὀρργογίι, ΡΟὰν ορργοῦνιϊ ἀἴρπιις, 

σοοἶμις ῬΟὺΣ σδοοίδοέις, εἴα. ---- Ἀχαιΐδες 
οὐχέτ᾽ Ἀχαιοί. Υἱγρῖϊε, μόϊάε, ΙΧ, 
018 : « Ο νεῖ Ρηγυριίς, πϑάιθ ΘῃΪΠὴ 
« ῬΒγυρεβ, » (δ τηοπνοπιθηΐ (46 οἴ] ἃ 

δὰ θδάποοιρ αἰ Ἰπιϊξαΐθιιγθ ποθι 68. ; 
287. Αὐτοῦ, δάνουθδ : λἀΐο, Ἰοΐ, ργόοϊϑβό 

Ρὰν ἐνὶ Τροίῃ, ἐπ Ττοδαα, --- Γέρα πεσ- 
σέμεν Ρουν γέρατα πέσσειν, μγῶπιία 
ὁοποΟφι6) ὃ : ἸΟΌΪΓ ἃ 10151 465 Ὀ1ΘΠ5 ΟΠ 4115 
Ῥὰγ ἰὰ σᾳεγγα. Ομ] 165. ἀποῖθπβ ἔγλάα]- 
ἀυϊδαϊθπξ πέσσειν μὰν χυδεύειν, Ἰοιον 
ἃιχ ἀέβ. Μα]5 πέσσω, αἰί]αα πέττω, ἀϊ- 
Βέγεν, πὰ χᾳυΐτη γϑρρουὲ Δρρᾶγθηξ ἅγβο 
πεττεύω. 

5398. Χ᾽’ μουν χε, ἐφυϊναἰθπξ μού αιθ 
ἀ6 ἄν. 

289. Ἕο Ροὺν οὗ, ἐρδίιι5, ἰρδο. 
240. Ἠτίμησεν.... Οἡ ἃ ἀέ]ὰ νὰὰ ἀδὰχ 

ἴο!5. ε6 νϑῦβ, 1, 866 οὲ 507. 

241. ᾿Αλλὰ μάλ᾽ οὐκ.... δολοίϊες.. ἀλλὰ 
πάνυ ὃ Ἀχιλλεὺς ἄχολος χαὶ ἀόργητος 
ὑπάρχει. 1.6 ἀθδυχΙὸπα ἀλλά ε6ϑὲ ἃπιδπό 
Ῥὰγ ἰὰ πέρδιϊϊοη ἀτι ΡγΘΠΉΪο τπθιη γα 6 
ΡὨραβ6. -- Μεθήμων, 5οιι5-Θηΐαπάι ἐστί : 
οϑὲ Ἱπάοϊ]οηΐ, 

242, Ἦ γὰρ ἂν.... ογεξ 1, 282 εἱ ἰὰ 
ποΐθ 580}. 66 ν678. 

248. Ἠνίπαπε, ἀ6 ἐνίπτω, σουγνπηδπάογ. 
246. Ἀχριτόμνθε, Ραγαγτά. ἌονοΖ μ]ι5 

μᾶ5, νεῖῦβ 796, μῦθοι ἄχριτοι, οὰ 165 .δολο- 
ἐϊες Ἔχρ!! χαθηῦ ἄχριτοι μὰν πολλοί. Ἀὰρ- 
Ργόοῖθζ ἀχριτόφυλλος, ἸΙἀδηααο ἃ πολύ- 

φυλλος. Ἄχριτος, ἐπαϊδογθίιδ, 586. αἷϊ ἀπο 
Πη8556, ἀἼη ἴδ5. 

248. Χερειότερον, ἐοπηραγα ἀς οοπι- 
Ραγαϊ, ΝΟυβ. ἄνοὺπβ νὰ χερείων, ο᾽εϑἰ-ὰ- 
αἴγθ χείρων, μένε, 1, 114, Οπ 586 50ὺ- 
νἱθηῦ ἀθ σαώτερος ΡΥὶβ ρου τ ρμοβὶῇ, 
Ι, 82. Χερείων, ἀἀπ58 οονἴδ! 8 ραβϑᾶρθϑ, Π6 
ΤΩΡ 46. ΡοΪηΐ σοΙηράγαίβοη, οἷ π᾿ δϑῦ ψυ ἢ 

ἐφυϊναϊοηΐξ ἀθ χαχός. Αἴηοὶ, Οὐ μὲν γάρ τι 
χέρειον ἐν ὥρῃ δεῖπνον ἑλέσθαι, Οάγοθόε, 
ΧΥΤΙ, 4176: (αν ἐἰ πδοὲ μας μιαμιναῖς, ὁαΡ 
ἐΐ 65: οι ἀθ Ῥυθη αν ἃ θη ρ05 16 γθρᾶ8. 

200. Τῷ, φώαρδ, ο᾽δδὲ βοῦγαμοὶ, --- Οὐχ 

ἂν.... ἀγορεύοις ἐχαίναιι ἃ οὐχ ἂν ἔδει 
σε ἀγορεύειν, ἴιμι ἀθνΓαὶβ {᾿Δρδῦθπῖν ἀ6 ἀέ- 
θ]αιέγον δα ρα ]ῖο. 

3641. Φυλάσσοις. ὙΠΟΙΒΙ6 ἃ ΤΟ) ΟἸ.15 8ἃ 
υἱδός Ἰοαγπόθ ἂὰ ἀόρανί, «ϑολοίϊες : ἐπι- 

τηροίης τὸν χαιρὸν τοῦ ἀπόπλου. 
202-266, Οὐδέ τί πω.... 65 πιαναιόϑ 
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ἢ εὖ ἠὲ χαχῶς νοστήσομεν υἷες ᾿Αγαιῶ ἢ εὖ ἡ «ὥς νοστήσομ. ς ᾿Αχαιῶν. 
“ἢ “ » ἊΝ 9 ἬΝ 

[Τῷ νῦν Ατρείδῃ Λγαμέμινονι, ποιμένι λαῶν, 

ἦσαι ὀνειδίζων, ὅτι οἱ μάλα πολλὰ διδοῦσιν 2900 

ἥρωες Δαναοί" σὺ δὲ χερτομέων ἀγορεύεις. θῶες ε ἘΡ μ γορευείς. 
Ἀλλ᾽ ἔχ τοι ἐρέω, τὸ δὲ χαὶ τετελεσμένον ἔσται" 

3 5 [᾿ Ν 

εἴ χ᾽ ἔτι σ᾽ ἀφραίνοντα χιχήσομαι ὥς νύ περ ὧδε, 
τ χέ Ὁ ᾿) ὃ νΝ ΕΣ " 2 ξ: μηχέτ᾽ ἔπειτ᾽ Οὐυσῆϊ χάρη ὦμοισιν ἐπείη, 

μιηδ᾽ ἔτι Τηλεμάχοιο πατὴρ χεχλημένος εἴην, 200 

εἰ μὴ ἐγώ σε λαύὼν ἀπὸ μὲν φίλα εἵματα δύσω, 
--΄ἷ" δ ας νὰ Ὁ , Ἵ δ ου »} ῇ χλαῖνάν τ᾽ ἠδὲ χιτῶνα, τά τ᾽ αἰδῶ ἀμφικαλύπτει, 

αὐτὸν δὲ χλαίοντα θοὰς ἐπὶ νῆας ἀφήσω 

πεπληγὼς ἀγορῆθεν ἀεικέσσι πληγῇσιν. 
Δ ΣΝ 7 ᾿ ΠΛ »ο ὧΧ Ἀν 
ὡς ἀρ ἐφὴ; σχήῆπτρῳ δὲ μετάφρενον ἠδὲ χαὶ ὥμὼ 260 

πλῆξεν - ὁ δ᾽ ἰδνώθη; θαλερὸν δέ οἱ ἔχπεσε δάχρυ. 

Σμῶδιξ δ᾽ αἱματόεσσα μεταφρένου ἐξυπανέστη 

σχήπτρου ὕπο χρυσέου" ὃ δ᾽ ἄρ᾽ ἕζετο τάρθησέν τε, 
ἀλγήσας δ᾽, ἀχρεῖον ἰδὼν, ἀπομόρξατο δάχρυ. 
Οἱ δὲ, χαὶ ἀχνύμενοί περ, ἐπ᾽ αὐτῷ ἡδὺ γέλασσαν, 

ἀἶὉ}0615 ἀδηβ8 16 πηδπαβοῦ ἀθ Ὑοηΐβθ. Αὐἱ- 
βἴαγ σι 6 ΘΟ ἀδιηπα 165 ΔΘ ΕΧ ΡΥ ΘΙΏΙΘΥΒ ΘΟ ΠΊΠΩ6 
ΤῸΡ ΡῬγοβαΐψιιθβ, δ 165 ἴγοὶβ Δα γ65. ἃ Οατ156 
ἄὰ τοῦ ἧσαι, ἔϊ 65 αδοῖ5, ΤΠΘΥΒΙτ6 ἀγδηΐ 

Ραγ]έ ἀδροιῦΐ : οὐ γὰρ χάθηται. Νουβ 
τηθίξοηθ. δηΐγο ΟΓΟΟ οἴβ. [65 ἰγοῖὶδ ἀἰθυ ΠΙΘῚ5 

γΘΥ8, ΘΟΠη6 ἰ6 οηΐ [65 ὀάϊξεοιιγβ γόορθηΐβ. 

Τὰ ὙλΙβθοη ἰ]όσιιξθ οοπίγα 165 ἄθιχ ργϑ- 

ΤΩΪΟΓ5. Π6 ὨΟὺ8. 56Π1|0}]6 Ρμὰ5 5{5δηπιθηΐ 

Ῥέγεπιρτοιγο. 
2ὅδ, Ὥς νύ περ ὧδε. Οπ ἰναάαῖϊξ, οἐ- 

ομξ Ἴαπι ἠἶο, ΝΙαϊθ ὧδε, ἀλη5 Ἡοπηὸνο, π᾿ ἐδὲ 

Ἰλιηαῖθ ἀπ δάνουθα 46 Ἰΐθα, ΑΡρο])οηῖι : 
χατὰ ᾿Αρίσταρχον, οὐδέποτε συνήθως 
ἡμῖν χεῖται (ποἰοοέ ὧδε), ἀλλ᾽ ἀντὶ τοῦ 
οὕτως τάσσεται. 1,ἃ νταῖα ἐγαάαοίοη δὲ 

ἄοπο νοὶμε φψιιίάθηι οἷο: ΔἸ] υδῖοη ἃ ἴὰ ἀογ- 

πϊὸγο [Ὁ116 46 ὙΠΘυβῖτθ νἱθπὲ 46 ἔαϊγθ, δὲ 
ΠῸΠ ΡΟΙΪηΐ ἃ 565 ἀϊναραῖοπ5. α᾽ Δα Ροίο β. 1 
Ὑ ἀγαϊῦ ἦ[65 γαγδηΐθϑ, ἀΔη5 165 ἴθχίοβ ἃπτό- 

ΓΙΘΓ5. ἃ ΘΟ αἰ ΑΥβίαγααθ. Τὰ γόσθηβιοι 

46 ϑίπορβ ἀοππαῖὶ ὡς τὸ πάρος περ, (6}}6 

46 Μάγβ61}16 ὕστερον αὗτις; 66}16 ἀ6 ῬΠ1- 

Ἰέμπιοη ἐν Δαναοῖσιν. 
261, Φίλα εἵματα, ἐμὰ τυδοιϊηιοηία. 

210 

Ἀϊδπ π᾿ 6ϑὲ Ὀ]υ5 ἴδοι !8 ἃ Θχρ! πον 486 1᾽ 6πι- 
ῬΙΟΙ ἀς φίλος σοπημηθ βΥποηΥπιθ ἄπ ᾿γο- 
ΠΟΙ μοϑϑββϑϑὶί. Ομδοιιη αἰπηθ 66. 4] [πὰ] 

ΔΡΡαγ θη, 
262. Τά τ᾽ αἰδῶ ἀμφικχαλύπτει,» φιιαῦψιιθ 

μμάδοπάα οοπέθριμνε, Οὐ ἐζα!ξ ἀπ6. δουῖθ ἀθ 

ολ]θοοη, ζῶμα, ἐπ ἰαπ σε ἑϊραοιεῖτι, 

“αδοῖω [ρηιοναῖος. 

268-264, Ἀφήσω... Τοῖρπος ἃ ἀφήσω 
Ῥδάνουρβ ἀγορῆθεν. - 16 νϑὺϑ 2Π4 56 ἴδὺ- 
ΤΏ] Π6 ῬΆΓ ἴγ0 15 Βϑροπαέεβ. 

260. Θαλερὸν... δάκρυ, 465 ἸΆγπη68 αυὶ 
οουϊαϊοηξ θα ἀροπάδποθ. ΌΡΠΟΥ απίθπά, 

{|8 Φ7Ό556 ἰαγηὶθ. Τ ϊάδθ σοπίθηιιθ ἀδηῃ5 

θαλερός, 'π Ροιιθ88 46 ὈγΆμομθ5 οἵ 46 
(6 1}165, δὲ ραϊὸϊς 96 116 αἀ᾽οπάδμποθ 416 
66116 ἀθ φυ ββθυγ, 

268. Χρυσέου, ἀἰ55}11]ν6 Ῥᾶν 5 π|Ζὃ 56, 

ΟΡ χρυ 68ὲ ἰοηρ. 16 βοθρίχγθ π᾽ ἔϊταϊξ Ρὰϑ 
εἴον"; τιὰῖὶβ 1] ἐξαϊε βάν πὶ 46 οἷοιιβ ἀ᾽ογ. 

269. Ἀχρεῖον, ἀ πῃ αἷν μόϊόϊτό. Ἀχρεῖος 

ϑιρηῖῆο, «αὶ π᾿δϑὲ θοη ἃ τθι, Ρὰν οοπδέ- 

αυρηΐ σέμρίάε, 

270. Ἀχνύμενοι. 115 ἐϊαϊοπὲ ΟΠασνη8 ἀθ 

πθ Ῥοϊπῦ ρᾶγεν, 
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ὧδε δέ τις εἴπεσχεν ἰδὼν ἐς πλησίον ἄλλον" 
Ὦ πόποι, ἦ δὴ μυρί᾽ Ὀδυσσεὺς ἐσθλὰ ἔοργεν, 

βουλάς τ᾽ ἐξάρχων ἀγαθὰς πόλεμόν τε χορύσσων᾽ 

νῦν δὲ τόδε μέγ᾽ ἄριστον ἐν ᾿Αργείοισιν ἔρεξεν, 
ὃς τὸν λωδητῆρα ἐπεσόόλον ἔσχ᾽ ἀγοράων. 975 

Οὔ θήν μιν πάλιν αὖτις ἀνήσει θυμὸς ἀγήνωρ 

γειχείειν βασιλῆας ὀνειδείοις ἐπέεσσιν. 
Ὡς φάσαν ἡ πληθύς " ἀνὰ δὲ πτολίπορθος Ὀδυσσεὺς 

ἔστη σχῆπτρον ἔχων "παρὰ δὲ γλαυχῶπις ᾿Αθήνη, 
εἰδομένη χήρυκι, σιωπᾶν λαὸν ἀνώγει, 280 
ε ς ε - ς 3 - 

ὡς ἅμα θ᾽ οἱ πρῶτοί τε καὶ ὕστατοι υἷες Αχαιῶν 

μῦθον ἀχούσειαν χαὶ ἐπιφρασσαίατο βουλήν " 
ὅ σφιν ἐὐφρονέων ἀγορήσατο χαὶ μετέειπεν " 

Ἀτρείδη, νῦν δή σε, ἄναξ, ἐθέλουσιν ᾿Αχαιοὶ 

πᾶσιν ἐλέγχιστον θέμεναι μερόπεσσι βροτοῖσιν, 285 
οὐδέ τοι ἐχτελέουσιν ὑπόσχεσιν, ἥνπερ ὑπέσταν 
ἐνθάδ᾽ ἔτι στείχοντες ἀπ᾿ Ἄργεος ἱπποδότοιο, 

Ἴλιον ἐχπέρσαντ᾽ εὐτείχεον ἀπονέεσθαι. 

Ὥστε γὰρ ἢ παῖδες νεαροὶ χῆραί τε γυναῖχες, 

271. Τις ἐχυΐναυξ ἃ πᾶς τις, ἕχαστος. 

1,6 νεῖβ ἴῶδε δέ τις.... ε5ὲ τέρέτό ρΡ] ϑ θαυ 
ἴο!5 ἀὰπη5 Ἠοπιὸγθ. 

275. Τὸν λωδητῆρα, ς᾽ ε5ἰ-ἀ-αἴγα τοῦτον 

τὸν λωδητῆρα. - Ἔσχε μουν ἀπέσχε, 
ἐχώλυσε : ἃ ἀγγέϊζέ, 

276, Ἀγήνωρ 586 ΡΓΘπά ϑβοινθηΐ 6ῃ 
θοῃπθ ρΡᾶγῇ. Τοὶ, 1] βίσῃῖβα ἐπϑοίοηΐ, 

278. Φάσαν. 1.6 οοἸ]οομ πληθύς ἐᾳαΐ- 
ναπξ ἃ πῃ Ῥ] ΓΕ]. 

279. Παρὰ δέ, εἴ ἃ οὐϊέ : εἴ ργὸδ ἀ6 1]. 
γογ. 1, 611. 

280-288. Εἰδομένη... ΘάΡποΥ : « Αρτγὸβ 
ἴουξ 66 ἔαπηα]ῖθ Ῥγοά 1 μὰν 165 ργέραγαϊμς 
ἀμ ἀέραγτε, αργὲβ 1 Ἰπέθγυθηίίοη. Ρ]1185 οἱ 

πο] η8 νἹοϊθηΐθ αἰ ἼΠ|γ556, ἀργὸβ 1ὰ ϑβοὸπα 

ἀς ὙΤΠουβιῖθ, 1] 5᾽ ὄψα} ἀπ 5]θποο ρό- 

ὨξγᾺ] δὲ ργοίοπά : νομἹὰ τὰ [αϊξ ργθϑάιο 
παϊγαοαϊθιχ ἢ (δ πἾεοῖ ἀοπὸ ρᾶ8, βϑίοῃ ἰ6 

Ῥοξίβ, πὶ Πέγαιι! οὐ παῖγο, οἾθϑὲ ΜΊπουνο 

50115 ἰὰ ἴὈγτη6 ἀ᾿τπ Βόγαυξ. αὶ βθαϊα ἃ ρὰ 
ΘΧΘΡΟΘΡ πῃ [6] ΘΙΏΡ1γ6,»» ΥΥ οἱ ἀἰξ, ἃ ρῬγοροβ 
ἀθ 66. Ῥαβϑδᾶρθ : « 1,65 ἀΐδθιχ ἰπίουνιθηηθηΐ 

βουνοηξ 6 ῬΘΙΒΟΠΏΘ. ῬΟΙΧ ΤΟ Πάγ6 ἃ σθυχ 
4115. δἰπηθηΐ 165 56 Υ 1665 [65 6118 ἴδ }165, 
ΒΟΙΥΙΟῈ5. 4] βδοπὲῇ ἃ ἰὰ ροιϊξε 46 ἰοαυξ 
Βοιηπηθ. » (δὲ ορϑογναίίοῃ, σοπλπ ἴθ σθ- 

τηᾶγαα6 ὨΡπον, Ρθυΐ ἐΐγα μιϑΐ6. δη 6}16- 

ΠλδΠη6, 1815 101 6116 π᾿ βδὲ μὰβ ἃ 58 μδςθ. 
288. Ὃ, Ια], ο᾽ο5ι-ἂ-αἰγτο ΤΠ γ656. Οἢ ἃ 

νὰ 66 Μ6ΙΥ5 ἰοχίμο!]οιηθηΐ, 1, 2ὅ8. 1! οϑὶ 

βοινοπί γχόρόϊό ἀδπ8 Ἠομπηὸγα. 
285, ᾿Ελέγχιστον, ἀέβμοποτέ. “δολοίϊες : 

ἐπονείδιστον, ἐφύόριστον. 
287. Ἔτι στείχοντες, πηλΡο πὶ ΘΠΘΟΓΪΟ: 

ὀϊαπὶ δὰ οΠθη ΡΟ ὙΦ 16]. Τἃ οοΥ- 

γϑοοη ἀθ «υθίχαδβευπβ, ἐπιστείχοντες, 
ἐδ ΡουΣ 16 τποη5 1π8{1]6. 

288. Ἐχπέρσανθ᾽, ο᾽ ἐδι-ἀ-αἴγα ἐχπέρ-- 
σαντα, 8ουδ-Θηίοπάμπ ἰδ ϑι)οῖῦ σέ. ογοι 
Ρίιι5 μαμῖ, γϑὺ5 113, 1ὰ πηόπηθ ἰού πια]θ ἄνθα 

16 ϑυ)]οὺῦ ἃ ϑιυρρ!έογ. (δ. πδδὲ ροϊπΐ οὶ 1ὲ 
οὰ5 ἀὰ ἀπ6ὶ] Ροὰν 16 Ἀν}, ἐχπέρσαντε 

Ρουν ἐχπέρσαντας. 

289. “Ὥστε, Ροέϊᾳι6, ροὺν ὥσπερ. -- 
Ἤ. Βεμῆου οΕ ἤθυπο ργοροβοι εἰ, Βοῖμο ἄν. 
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ἀλλήλοισιν ὀδύρονται οἴχόνδε νέεσθαι. 

[1] 

290 

Ἦ μὴν χαὶ πόνος ἐστὶν ἀνιηθέντα νέεσθαι. 
Καὶ γάρ τίς θ᾽ ἕνα μῆνα μένων ἀπὸ ἧς ἀλόχοιο 

ἀσχαλάᾳ σὺν νηὶ πολυζύγῳ, ὅνπερ ἄελλαι 

χειμέριαι εἰλέωσιν ὀρινομένη τε θάλασσα" 
ἡμῖν δ᾽ εἴνατός ἐστι περιτροπέων ἐνιαυτὸς 290 

ἐνθάδε μιμνόντεσσι. Τῷ οὐ νεμεσίζομ᾽ ᾿Αχαιοὺς 
ἀσχαλάαν παρὰ νηυσὶ χορωνίσιν " ἀλλὰ καὶ ἔμπης 

αἰσχρόν τοι δηρόν τε μένειν χενεόν τε νέεσθαι. 
Τλῆτε, φίλοι, χαὶ μείνατ᾽ ἐπὶ χρόνον, ὄφρα δαῶμεν 
ἢ ἐτεὸν Κάλχας μαντεύεται, ἠὲ χαὶ οὐχί. 900 

Εὖ γὰρ δὴ τόδε ἴδμεν ἐνὶ φρεσὶν, ἐστὲ δὲ πάντες 

μάρτυροι, οὃς μὴ Κῆρες ἔδαν θανάτοιο φέρουσαι" 
χθιζά τε χαὶ πρώϊζ᾽, ὅτ᾽ ἐς Αὐλίδα νῆες Ἀχαιῶν 

ἠγερέθοντο, χκαχὰ Πριάμῳ χαὶ Τρωσὶ φέρουσαι " 

290. Ἀλλήλοισιν, δηΐγα οδιιχ, --- Οδύ- 
ρονται, 1] [0 πὲ δ σόπιἰδϑαηξ 4685 βου]αϊίβ. 

291. Ἦ μὴν.... (8. γεῖϑ ἃ ἐξέ φοιηπηδηϊό 
Ρᾶν Αὐ᾽βίαγααθ. 1,6 ποῖ πόνος, 5610 τ], Π6 

5᾽ΘΏ1Π6 πιὰ 15 ἀοι δι" ἀλη5 [ἃ Ιλπρτιο ἀ Ἦο- 

τηὸγθ, 1] ας ἄοης δχρ! πεῖ ἰοΐ, ΘΟ ΠΙ6 
Ῥαγίοιιξ, πόνος μὰν ἐγαναϊί. 1,6 56η5 δϑῦ : 

« Νοῖγο ἔγανδι] θϑὲ [6], θη οἵδε, ψαοπ ρονὰ 
ΘοΌΓΑσΘ οἵ φυΐη νοπα γαῖ 5᾽ 6 ἢ ΓΤ ΟΌΓΠΘΙ, » 

ΤΠ δα! ἀθ βοιιπδηίοπάγε ὥστε, ἀδνδηΐ 

ἀνιηθέντα νέεσθαι, εἰ 1᾽61Π1ρ56 ἀ6 ὥστε 651 
(γόχιθηϊο οΠ6Ζ 168 ροδίββ, ΝΝοῖιθ ἀγνοῃ8 [65 

ῬΆΓΟΪΘ5 πχόπη88 τὰ τπηαϊΐγα : πολὺς μὲν οὖν 
ἐστὶν ὁ πόνος, ὥστε λοιπὸν ἀχηδιάσαντά 

τινα νεῖσθαι. Π1 ΗὟ ἃ, 4υο] φιυΐδη ἀϊδοηΐϊ 
Μπιὸ Ῥδοῖοὺ οἱ α᾽λαΐγοθ, ἀπουπα Εα[ο]ε6, 

Π6}γ5 ἃ π|15 66 ροϊηΐ ἀδηὴ8 ἰοχξ 50} 700, 

ἃ 1 ἌΓ Έ1616 Πόνος δὲ πονεῖν. 

292, Τίς θ᾽ μουν τίς τε, ρΡοέτχαθ μοι 
τις. Ομ 6] 65-ιὴ5 ἀοπηθηΐ 10] ἃ τε 16 568 
ἀθ νδὶ, Θοιηπηθ 5] Υ ἁναὶϊξ χαὶ ἕνα μῆνα. 
Μαϊβ τίς τε δϑὲ ἴτῸρΡ ἐγόχψαθπε ἀλη5 Ἠομηὸγθ 

Ῥοὺν αι αἷξ ἃ Υ ΘΠΘΙΌΠΟΥ ἢ Π6556. 
94, ΕΪϊλέωσιν, ὑγ155.}1.} 6 Ρᾶν ϑυπὶζῶβο, 

ΘΟΙΏΙΠ6 5 γ ναὶ εἰλῶσιν. 
299-800, Τλῶῆτε,... (δ. μάᾶβϑασε ἃ ἐϊέ 

τα αἱδ ἐπ νογ5 ἰαἴϊη5 μὰν ΟἸοόγοι, ἐ6 Π) ,- 

νἱιαίίοπα, 11, 830, πηαὶθ ἄνϑο αἀ᾽ 5562 σγᾷη 65 

᾿Πρευέβ : « δὰ βϑθηῆϑιιπὶ 8415 σομιπιοίθ, ν» 
οομμὴθ εἰς ργηθ, « 864. ογπϑϊα το 0 

« περ]θοίο, τηοάο ἃἸΐθπο δαάϊξο, » ΟἰοἊοέ- 
ΓΟ, ῬᾺΓ 1Π6 5]πιρτ] γα μὰ ἀνθυΐαποθ, ἃὐ[υ1- 

Ρὰ6 16 ἀϊβθοιγβ ἃ ΑΘἈΠΙΘΠΊΠΟΠ. 
299. Ἐπὶ χρόνον, Ρουν τη [6Π1ρ8, οἾθ5ῖ- 

ἀταῖτο 4ποΊαπ ἴοπηρ5. Ζέποδοϊε [1881 ἔτι 

πὰ Ἰοὰ 6 ἐπί. 
803, Μάρτυροι, ἴογπιο ἀπίϊαιθ, ἀοπί ἰ6 

ποιλϊμῖ 5] προ μάρτυρος εδὲ ὅδη8 
᾿᾽Οἀγοεόο, ΧΥ͂Ι, 428. ον. ἰὰ ποίε 1, 8538. 
-- Ἔδαν... φέρουσαι. Νοιθ ἀγοῃδ, 6ῃ 
[γα πραῖβ, αἰΐον ἀϊδαπέ, αἰΐθνρ βαϊφαπέ. 

508. Χθιζά τε χαὶ πρώϊζ(α), ἠζδ» 6: ἀναπί- 
λϊθ», ἀπ ἴθὴρ5 ἀότογπηπό ῬΟῖ" ἢ ἴθ Ρ8 
ἱπάόιονγπιϊπό: εδγηϊὸνθηιεηπέ. Ἐὰ Ἰαϊτίη, οὐϊαπιθ 
Ι6 σϑιμάγαιθ Πᾶπου, 16 τηοΐ πμρ6 7 58 ΤᾺΡ-- 
Ρογίθ ψιδὶ ψαθίοϊβ ἃ ἀπὸ ὄροάαθ 5562 ἰοἱη- 
ἴάϊη6, (ὑδ5 δα ρυοβϑίοὴϑ π᾿ Οπΐ σἴθη αἰ} 750]. 

Τπ6 οἢοβ6 ἀοηΐ οἢ 56 βοινιθηΐ, πη θπη6 ἃρτὸβ 

ἀ65 ἀηπέεδϑ, δῖ ὰὴθ οἰοβα αἀ16Υ δὲ αἴ ἀνδηῖς- 

Β16Ρ. Νοὺβ ἀἸ50Π5. ΠΟΙΙ5-Πη 6 Π|65, ἃ ΡΙΌΡΟ5 
ἂς ἔαϊ5 ἀό)ἃ Ἀποῖθηβ : « 1] τὴηθ 5681} ]6 4116 
ο᾽ὀΐαις ἴον,» --- Ἐς Αὐλίδα, ἃ Αὐυ!5. 
Οεϑὲ ἃ Αὐ]15 οὴ Βέοιεϊο, νἱβτὰτν!5 6 ΟΠ} 5 

δὰ Ευβρέόρ, 416 5᾽ ἐζαιε γέμππις ἰὰ Ποίίθ 465 
ὁομπίξαόιό5. Ἀδοηθ 416 ὁη. Αμέϊάο, ΟἾ ε8ῖ 
ὍΠ6 ΘΧΡΓΘδδου ἴαι886, ἀοπὶ 1] πθ ἴααξ 
Ῥὰ5 86 ΒΟΥΨΙΡ 6 ΡὈΓΟΒ6. ΠΠ ΠὟΥ ἃγαὶϊῦ μὰβ5 46 
οοπίγόθ ποιηηόθ Αὐ]166: 1] ὟΎ ἀναὶΐ 4116 
Ιὰ ν}}16 ἀ᾽Αὐ]9 : ἐν Αὐλίδι, εἰς Αὐλίδα 
δἰ βαιῆοηι ἃ “μα, Τρμϊρόπϊο ἐπ μᾶς πα 
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ἡμεῖς δ᾽ ἀμφὶ περὶ χρήνην ἱεροὺς χατὰ βωμοὺς 805 

ἔρδομεν ἀθανάτοισι τεληέσσας ἑχατόμᾷας, 

χαλῇ ὑπὸ πλατανίστῳ, ὅθεν ῥέεν ἀγλαὸν ὕδωρ᾽" 
ἔνθ᾽ ἐφάνη μέγα σῆμα" δράχων ἐπὶ νῶτα δαφοινὸς, 

σμερδαλέος, τόν δ᾽ αὐτὸς Ὀλύμπιος ἧχε φόωσδε, 

βωμοῦ ὑπαΐξας πρός ῥα πλατάνιστον ὄρουσεν. 910 

Ἔνθα δ᾽ ἔσαν στρουθοῖο νεοσσοὶ, νήπια τέκνα, 
ὄζῳ ἐπ᾽ ἀχροτάτῳ, πετάλοις ὑποπεπτηῶτες, 

Ἁ Ἀν ΑΝ ἔτ: 5 Ἵ ἉἋ 

ὀχτὼ, ἀτὰρ μήτηρ ἐνάτη ἦν, ἣ τέχε τέχνα. 
» Φ ε ᾿ 5 Ὰ Ζ ᾿" . Ενθ ὅγε τοὺς ἐλεεινὰ χατήσθιε τετριγῶτας 

μήτηρ δ᾽ ἀμφεποτᾶτο ὀδυρομένη φίλα τέχνα" 916 

τὴν δ᾽ ἐλελιξάμενος πτέρυγος λάόδεν ἀμφιαχυῖαν. 

Αὐτὰρ ἐπεὶ χατὰ τέκν᾽ ἔφαγε στρουθοῖο καὶ αὐτὴν, 

τὸν μὲν ἀΐζηλον θῆχεν θεὸς, ὅσπερ ἔφηνεν᾽ 
λᾶαν γάρ μιν ἔθηκε Κρόνου παῖς ἀγχυλομήτεω᾽" 

ἡμεῖς δ᾽ ἑσταότες θαυμάζομεν οἷον ἐτύχθη. 320 

Ὡς οὖν δεινὰ πέλωρα θεῶν εἰσῆλθ᾽ ἑκατόμόας, 

ἐγαάαϊξ Ρὰ5 θχδοίϊθιηθπε ἴθ Εἴτα ἀθ ἰὰ ἰγὰ- 
δέάϊε ἀ Ἐυχιριάθ ἱπηϊξέθ ρὰγ ἈδΟΙΠ6 ; πιδ15 
ΟΠ ῬαΤΪδα σογτδοϊομηθηΐ φαὰπά ὁπ αἰ ἤρἠϊ- 
ϑέπιε ἐπ Ταιίάε. 

806. Ἀμφὶ περὶ χρήνην. ΒΕΚΚοΡ εἰ 
ἀ᾽ αυῖϊγο5 ὀουίνθηΐ θα πῃ 868] ποῦ ἀμφιπερί, 
Ρτέροϑιτιοθ ἀου)α οοπηπια ὑπέχ, παρέχ. 
Οὐο] 1165 -πϑ5 Θχρ] 4αοπὶ ἀμφί σοπμητηα 836- 
τοῦθ : περὶ χρήνην ἀμφί. Ο᾽ 65: του]οῦγ5 
Ιὰ ἀυρ!οαῖίοη ἀθ [᾿Ἰάέθ. Ἐπ ἱγαάἀυϊβαηΐ, 
ἐομέ ἃ ζ᾽ απέοιω" αἰ ττι6 σοιιοθ, οα το πάγὰ 

ἴὰ πυᾶποθ. 
307. Καλῇ ὑπὸ.... Αἱ ἴεπιρ5 46 Ῥαιϑᾶ- 

Πἶα5, ὁπ. πηοπέγαϊξ ΘΠΘΟΛΘ ἃχ ΨΟΥΆΡΘΌΓΘ 
ἴθ ρῥ᾽αΐαπθ εἱ 1ὰ βοῦυγοθ Ἵοῃϑδογόβ ρὰγ [ὰ 
τρδαϊτοη Ποπλέν!υθ. θυ : « Επ1 άθο 
« ἔοῃβϑ 51} ρ]αΐαπο ϑοδίισιθπβ, δ 4.6 πὶ 
« ἃΓὰ ογὰϊ δχίγαοϊα. » 

308-310. Δράχων.... ίρρΙ, Κπόϊαε, 
Υ͂, 84: .« .... ὐνι15 χασπα ᾿υϊο5. ΔΠΡῚ5 

« ΔὉ ἱπι|ῖδ8, (γυϊθα οἱ ἴεῦρα ποῖθ, πιᾶ- 

« ου]οβὰβ δ ἅυγο ϑαφυδπηαπιὶ ἱποοηάε)αῖ 
« ἤ]ροῦ. » 

812. Ὑποπεπτηότες, ἐρίφια ρους ὑπο- 
πεπτηχότες, ἀς ὑποπτήσσω. 

814. Τετριγῶτας, Ρουδϑαπὲ τη οΥἱ αἶσα, 
ΑὐἹδίασαα : ὅτι Ζηνόδοτος γράφει τιτί- 

ζοντας" εὐτελὴς δὲ ἡ λέξις" χατὰ φύσιν 
γὰρ φθεγγόμενοι οἱ νεοσσοὶ τιτίζουσιν, 
οἱ δὲ κατεσθιόμενοι τρίζουσιν. Επ εἰζεῖ, 
τιτίζω ε5ὲ βϑαϊθπιθηΐ οὐ γον. 

818. ᾿Αίζηλον. (᾽ε5116 πιόπηθ ψυ ἀΐδηλον, 
6 ΡῬῖοβε ἄδηλον. Αὐ᾽δίασψαρ : λέγει μέν- 
τοιγε ὅτι ὃ φήνας αὐτὸν θεὸς καὶ 
ἄδηλον ἐποίησεν. ΑἸεέγομ ἰγαάιϊ, (᾽4-- 
Ρτὸβ 1ὰ τηόπια ἱπίθρργέϊζαϊίοπ : « Οὐ [ποῖ 
« εἀϊάογαῦ ρϑηῖίου ϑαϊαγηῖιβ, ἰ46πὶ  αϊαϊτέ, 
« δἔ ἄυτο ἢγπιανῦ ἰδρπιῖπᾶ 8ᾶΧο.» (αν 5 

δάτηοὲ 1 Ἰάσπιεό ἀ᾽ ἀΐζηλος οἱ ἀ’ ἀΐδηλος, 

Πη815 6 [αϊϑαπΐ ΥΟΠΙΆΓ ΌΘΥ αι ἀΐδηλος 6οὲ 
Δοῦ! (ἀφανίζων) εἰ ἀΐζηλος ρα551{ (ἀφανής). 
1,68 ΠιΔΠΠ50 118. δὺ ἰὰ Ὀ]αραγὲ 465 ἐα! 1015 
ἀοπποπὶ ἀρίζηλον, πιαχίνια σοπορίοινεε; 
Ιη815 66. π᾿ δὲ ΄υΐηθ σογγιρίϊοθ ἀπ ΥΓᾺΙ 
ἰοχίθ, οὐ ππ6 ΘΟΥΓΘΟΙΟΙ [αἰῖ6 ἄγθο Ρρϑὰ ἀ6 
ἀἸβοουποπηθηῖ. 

819. Λᾶαν γὰρ... Ατἰδίαγ 46 σομἀαπηπαϊξ 
66. ὙΘΙ8, ΘΟΙΊΠῚ6 σΟμἰγΟαἀϊδαπξ 66 αἱ εϑβῖ 
Ἔχρυιπηέ ρὰν ἀΐζηλον. Μαΐβδ οπ ρΡϑαΐ αἶγα 
406 16 β5εῦροπΐὶ π᾿ δϑδῦ ρ]05 ἰὰ, μι ]154᾽}} π6 
τοδί 46 80Π ἱπηᾶρθ. (Ἰοόγοῃ πὸ σογαϊξ ρᾶ5 
Ιὰ οοπιίγαϊοίίομ βἰσμαϊόα ρᾶν Ασὶϑίαγαιθ, 
585 4Οἱ 1] π᾽ Δυγαϊξ ρμὰ5 ἔγδάτξ 16 γ 6 Γ5 319 

821. Πέλωρα, 5εἴομ ὙΥ ΟΙΓ, 6δϑὲ αἷδ 8050- 
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Κάλχας δ᾽ αὐτίχ᾽ ἔπειτα θεοπροπέων ἀγόρευεν᾽ 
Τίπτ᾽ ἄνεω ἐγένεσθε, χαρηχομόωντες ᾿Αχαιοί ; 

Ἡμῖν μὲν τόδ᾽ ἔφηνε τέρας μέγα μιητίετα Ζεὺς, 

ὄψιμον, ὀψιτέλεστον, ὅου χλέος οὔποτ᾽ ὀλεῖται. 825 

Ὡς οὗτος χατὰ τέχν᾽ ἔφαγε στρουθοῖο χαὶ αὐτὴν, 

ὀχτὼ, ἀτὰρ μήτηρ ἐνάτη ἦν, ἣ τέχε τέχνα" 
ὡς ἡμεῖς τοσσαῦτ᾽ ἔτεα πτολεμίξομεν αὖθι, 

τῷ δεχάτῳ δὲ πόλιν αἱρήσομεν εὐρυάγυιαν. 
Κεῖνος τὼς ἀγόρευε τὰ δὴ νῦν πάντα τελεῖται. 330 

Ἀλλ᾽ ἄγε, μίμνετε πάντες, ἐὐχνήμιδες ᾿Αχαιοὶ, 

αὐτοῦ, εἰσόχεν ἄστυ μέγα Πριάμοιο ἕλωμεν. 

Ὃς ἔφατ᾽ " ̓Αργεῖοι δὲ μέγ᾽ ἴαχον (ἀμφὶ δὲ νῆες 
σμερδαλέον χονάδησαν ἀὐσάντων ὑπ᾽ ᾿Αχαιῶν) 
μῦθον ἐπαινήσαντες ᾿Οδυσσῆος θείοιο. 

Τοῖσι δὲ χαὶ μετέειπε Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ᾽ 
Ὦ πόποι, ἦ δὴ παισὶν ἐοικότες ἀγοράασθε 

γηπιάχοις, οἷς οὔτι μέλει πολεμήϊα ἔργα. 

Πῇ δὴ συνθεσίαι τε καὶ ὅρχια βήσεται ἡμῖν ; 

Ἔν πυρὶ δὴ βουλαί τε γενοίατο μήδεά τ᾽ ἀνδρῶν, 

σπονδαί τ᾽ ἄχρητοι καὶ δεξιαὶ, ἧς ἐπέπιθμεν" 

390 

3980 

αὔτως γάρ ῥ᾽ ἐπέεσσ᾽ ἐριδαίνομεν, οὐδέ τι μῆχος 
εὑρέμεναι δυνάμεσθα, πολὺν χρόνον ἐνθάδ᾽ ἐόντες. 
Ἀτρείδη, σὺ δ᾽ ἔθ᾽ ὡς πρὶν ἔχων ἀστεμφέα βουλὴν 
ἄρχευ᾽ ᾿Αργείοισι χατὰ χρατερὰς ὑσμίνας, 845 

Ἰυπηθπῖ, οἵ θεῶν ἀέρεπα ἀδθ ἑχατόμθας. 
14 ἰχαάδαοίοι 46 ΟἸοόγοπ βαρ Ρο586 16 πηόπηθ 

387. Ὦ πόποι. ἌογεΣ 1ὰ ποῖθ 1, 24. 
- Ἀγοράασθε. (6 τηοῦ ἃ ἴὰ ργομπηϊδτο Ἰοπ- 

865. ὕΟΥ. ἰα ποία ἀϊι νϑὺ8 825 50} χλέος.... 
826, Ὅου ροὺν οὗ, οιγι5, ἀπααοὶ, --- 

Κλέος οὔποτ᾽ ὀλεῖται. ΟἸεότοπ : « Νο)»ὶ5 

« ως ρΡογίθηΐϊα ἄδθιμη ἀθάϊε 'ρ86 ογϑαΐου, 

« Ταγάδ οἷ βοῖὰ πἰπῖ85, 564 ἴχπια ἃς ἰαπάθ 

« Ῥογοππηὶ, » ἤὥϑδιηι ἀόροπα ἀ6 ογξαίον". 
880, Τελεῖται. εγηα : « ἴῃ 6οὸ 5απΐ 

α« υἱὐἱ δνοηΐαπι Παροδηΐ. Βθπα ΟἸδοτο : 
« ψιϑ 7απὶ γπαΐα νἱάοέϊς, Ἀος 6ϑῖ, ἰη- 

« 5ἴδηϊτα., Ἰαπλ͵απη Θυθηΐιιγα, 8611 ΡΓΟΡΙπ- 
« 408. » 

886. Γερήνιος. Ναδίον ἀγαὶξ ὀτό ἐϊεγό ἃ 
Αὀτέπια οα Μεϑβέπίο, 

506, Ρᾶτ ππ6 Ἰίοθποο [γόχαθηΐα οΠ162 Ἠοπιὸγο 
ἄγ. 165 τηοῖ5 46 4αδίγ δὲ οἷπᾳ 5.}18}}68. 

840. Ἔν πυρὶ... γενοίατο. Νοι5 ἀἸ5015 

ΡΙΟΥΘΥ Ια] πηθηΐ, 5᾽6. αἰΐορ ὃν ἡιωπόε. 
Μαΐθ 1] γΥ ἃ οὶ ψιθίααθ ομοϑα ἀθ ρΡ] 85 
4αὰ ὯΠ6 Θχρυθϑϑίοπ ῬΧΟυΘΡΌ 416. 1.65 56Γ- 

πηθηΐ5 ομΐ ὄϊό ργοποποόβ ἀθναηΐ ἰῈ ἴδθα 

ἀπ βδουῖῆοσο ; Νοβϑῖου. ἀδθιπαπάθ 8515 βδοῃΐ 

γϑοίόβ ἀλη οθ ἴοι. [1 δοοιιϑ8 ἰο5 ασθοβ ἀ6 

βϑδουόρο. 

846, Ἄρχεν᾽ Ἀργείοισι. «δολοίϊος : 
ἡγοῦ τῶν Ἑ).λλήνων, πιᾶγομθ δα ἰδία 465 
ατθο5. 
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τούσδε δ᾽ ἔα φθινύθειν, ἕνα χαὶ δύο, τοί χεν ᾿Αχαιῶν 

νόσφιν βουλεύωσ᾽ (ἄνυσις δ᾽ οὐκ ἔσσεται αὐτῶν) 

πρὶν ᾿Αργοσδ᾽ ἰέναι, πρὶν χαὶ Διὸς αἰγιόχοιο 

γνώμεναι εἴτε ψεῦδος ὑπόσχεσις, ἠὲ χαὶ οὐχί. 

Φημὶ γὰρ οὖν χατανεῦσαι ὑπερμενέα Κρονίωνα, 890 

ἤματι τῷ ὅτε νηυσὶν ἐπ᾽ ὠχυπόροισιν ἔθαινον 
» ΝΞ ἤ Ἁ -" 

Ἀργεῖοι, Τρώεσσι φόνον χαὶ χῆρα φέροντες, 

ἀστράπτων ἐπιδέξι᾽, ἐναίσιμα σήματα φαίνων. 

Τῷ μή τις πρὶν ἐπειγέσθω οἴχόνδε νέεσθαι, 
πρίν τινα πὰρ Τρώων ἀλόχῳ χκαταχοιμηθῆναι, 990 

τίσασθαι δ᾽ Ἑλένης δρμιήματά τε στοναχάς τε. 

Εἰ δέ τις ἐκπάγλως ἐθέλει οἰχόνδε νέεσθαι, . 

ἁπτέσθω ἧς νηὸς ἐυὐσσέλμοιο μελαίνης, 

ὄφρα πρόσθ᾽ ἄλλων θάνατον καὶ πότμον ἐπίσπῃ. 

846, Τούσδε 658ὲ ἀέϊουπιπό ρὰν ἕνα χαὶ 
δύο, οἱ ἃ Ῥοὺχΐ σουτόϊδε τοί, 165 486]5. 

846-347. Ἀχαιῶν νόσφιν, ἀϊνὶξέ5 ἀ᾽0- 
Ρἰπίομ ἅγες 165 τθοβ. Νόσφιν, ἃ ραγέ, 
ἐχαϊναυξ 1οἱ ἃ νοσφιζόμενοι, 56 5έραγδηΐ, 

847-848. Νόσφιν... ΤοῖρποΖζ βουλεύωσ() 

ἃ Ἄργοσδ᾽ ἰέναι. 
348. Πρὶν... πρίν, ΘΟΠΊΠΙ6 5} Υ ἃναὶΐ 

5] ομαθπὲ πρίν. (ε μρ]όοπδβμι ἃ ἐϊέ οχ- 
ΡΙφαέ, 1, 98-99. 

8568. Ἐπιδέξι(α). 1,65 τϑοβ, ροῦν ργϑη- 
ἄτα ἰθὸ5 ρυέόβαρββ , υϑραγάδϊθπε 16 πογά, 

Ι.5 Βοιηδῖπβ 16 τη]. 1,65 ργόβαροβ ἴανο- 
ΤΆΡ]65 ἐϊαϊθηΐ ἃ 1 ουϊαπέ; ρὰν δοπβόσαοηξ, 
ἃ ἀγοῖῖθ ρου 165 Οὐθοβ, ἃ δᾶυομθ ροὺν 
165 Ἀομηδϊη8. ΟἸοόγοπ, ἐδ Ζὶνιπαΐίοηιο, 11, 
39 : « 1ἴὰ ΠΟὈ15 ϑἰ πιϑίγα νἱἀθπίυν, αγαὶῖβ οἱ 

« θαυ αγὶς ἀδχέγα, τη ] 1] ογὰ, » 

8δ4-865, Πρίν τέρέϊό, οοἴηπιθ ἰοὰΐ ὰ 
[Ἤδαυχο, νεὺβ 348. 

854-866. Τῷ μή τις.... 81 Δέποάδοϊεα ἃρ- 
ΡΙΙΖααῖς ΤΙσΟ ΓΘ βολθηΐ 505 Ὀγϊποῖρα ἐδ 
σΟΠυΘμᾶηορ, 1] ΞαρΡΡυϊπιαῖϊξ ϑὰη5 ἀοαΐθ 665 
γΕΓ5. [|5 βδοῃΐ 1.581 δχίγδογ 1 ΠΆ 1768 ΡΟῈΡ 
16 πιοὶπβ 46 165 ἁμῖτοθ παϊγοῖόβ Πμοιπό-- 
ΤΊΤ.65 ΘΟ ἀΔπηπόθ8 ΡΥ ἰπὶ, οἵ τηδπὴθ {416 
Ιὰ ἴατπαθιιβε σομῃϑοϊαίοη ἀ6 Τ μόξϊ5 ἃ 50ὸη 45, 

ΧΧΙΥ͂, 180-131, 4υἱ ἃ ὁῃοχαέ Ατὐἱ δίαν- 

416 τηόπιθ. {7π| γ᾽ 61} ]αγ, ἂπ (πδ5]-οοἴορσό-- 
ΠΑΙ͂ΓΘ, ΑΥ̓ΤΟ δἃ ρεπδέβ 8111. ἀβ ῬΆγΘΙ]]65 
ἰπιᾶσοβὶ ἀπρεπὲς, ἀπρεπέστατον. Μαὶϊ5 1] 
ΗὟ ἃ τίϑδῃ ρουϊ-ΐγτα αὶ 5οϊὉ ρ]υ5. οᾶγδο- 

ἐέυ:ϑίαιθ δὲ ρ]115 νταὶ 406 δσοἰξα 50.116, ἀΔΠ5 
Ὁπ6 ΠαγΔΠρΊα δἀγοϑϑόθ ἃ 465 πθυγ5 αἀ᾽ Βοπι- 
Πλ65 οἱ ἃ 65 γαναρθιιυβ 46 οἰἰό5. 

866, Ὃρμήματα. Ἐπρίαϊῃς 1 επΐοπά 46 
Ιὰ [116 νοϊοπίαϊτο α Ἤῤϊὸπθ, Α]οῦβ στονα- 
χάς ἱπάϊααε 165 σόπιβϑοιηθηΐθ 46 50η σϑ- 
Ῥοπέϊν. 1,65 ὉΠΟΙΘπη5 σΠουΖοπίθ ργέϊζοη- 
ἀαϊοπί 4ὰ6 16 πιο ὁρμήματα ἀόδίρπο ὰπ 
δη]ὸνοπιθηΐ ΡᾺΣ ἴοτοθ : οἵ ο᾽δϑδῦ πὶ 465 ἃγ- 
δυτηθηΐβ 4815 [ἀἸδαϊθηΐ γΆ] 0] ἐπ ἔν αν 46 
Ιϑὰν 5υϑιὸπιθ, "᾿ἪΈδ]ὁμθ 46 1᾽Οἀγοεέθ ἀγαμπὶ 

γο]ομ ἰἰγθηθηΐ 5.101 Ῥᾶγ!5. Αὐδίασααθ γό-- 
Ροπάὰ ἃιχ Ἅμουϊζοπίοβ 4] δ᾽ ἀρὶξ 1οὶ 465 
Οτθοβ, οἵ 4ὰθ 16 σέμι “Ἑλένης δὲ ροῦν 
περὶ Ἑλένης, σοηγ ἀἾ6|Π1ρ56 ἰγὸ5-γέχαθης 
ἐμ Ἠοπιὲγε : παραλειπτιχὸς γὰρ προθέ- 
σεὼν ὃ ποιητής. Νοδίον νϑαΐ ὑθηροὺ [65 
Πηϊδὸγο5 ἀοπὶ 168 ὅγτοοβ οπὲ βοιυϊίονι, εἴ 
ἀοπὶ Ἠόϊδπθ ἃ ἐἰέ 1 οσοαβίομ. Ο᾽ δὲ ἀπ 
ΘΧρ δ οη. 5562 Ρ]Δ11510]6, 51 "Ὃπ Ὧ6 τὸ- 
βᾶγάθ αυὰὰ οοπίοχϊα; σὰν 1! π᾿ δϑῦ Ῥὰ5 

ΓΑ] 561Π1}}}}}}}6 46 6 νἱθιιχ Νεϑίου 5᾽2Ρ1- 

τογὰϊ Βοαιποοαρ 51 16 δου ἀ Ηῤϊὸπθ. Αἰηϑὶ 
δρυήματα,, 561οπ ΑΥἸβίαγηιιθ, βθγαϊῦ 5Ύπο- 
ὨΥπΘ 46 μερίμνας, 46 φροντίδας. Ναϊ5 
ΟΠ Π6 γοΙΪξ Ρὰ8 ὈΙΘπη ΘΟπημηοπΐ 66. 5618 
Ῥϑαῦ 56 γαϊομον ἃ 1 5: σῃ] Πα ἴΟ. ΡΓΟΡΓΘ 

ἀ᾽ ὅρμημα, ἐίαη. 
869. Ὄφρα... ΒοΙδο: « Σαρκαστιχῶς αἱ 

« Ῥγεῖεν δχρθοϊδ!οποπι πὸμ νοστήσῃ νοὶ] 
« φυϊάάαπι 5ἰπιῖ]6, 56 ϑιθ]θοῖς θάνατον 

« χαὶ πότμον ἐπίσπῃ, ἰιος 651, πότμον 
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Ἀλλὰ, ἄναξ, αὐτός τ᾽ εὖ μήδεο πείθεό τ᾽ ἄλλῳ 

[1] 

960 
᾽ 5 ω Ὑ οὔτοι ἀπόδλητον ἔπος ἔσσεται, ὅττι χεν εἴπω. 

-- 9.1 “ 7 3 , 

Κρῖν᾽ ἄνδρας χατὰ φῦλα, χατὰ φρήτρας, Αγάμεμνον, 

ὡς φρήτρη φρήτρηφιν ἀρήγη, φῦλα δὲ φύλοις. 
Ἃ Ὑ 

9 

Εἰ δέ χεν ὡς ἔρξης, καί τοι πείθωνται Αχαιοὶ, 

γνώσῃ ἔπειθ᾽ ὅς θ᾽ ἡγεμόνων χαχὸς ὅς τέ νυ λαῶν, 9θ0 

ἠδ᾽ ὅς χ᾽ ἐσθλὸς ἔησι" κατὰ σφέας γὰρ μαχέονται᾽ 

γνώσεαι δ᾽ εἰ χαὶ θεσπεσίῃ πόλιν οὐχ ἀλαπάξεις, 

ἢ ἀνδρῶν χαχότητι χαὶ ἀφραδίῃ πολέμοιο. 

Τὸν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη χρείων ᾿Αγαμέμνων᾽ 
5 “ - -Α Ἂ -- 

Ἢ μὰν αὖτ᾽ ἀγορῇ νικᾷς, γέρον, υἱας Αχαιῶν. 910 

Αἴ γὰρ, Ζεῦ τε πάτερ, καὶ ᾿Αθηναίη, χαὶ ΓΛπολλον, 
τοιοῦτοι δέκα μοι συμφράδμιονες εἶεν ᾿Αχαιῶν᾽ 
τῷ χε τάχ᾽ ἠμύσειε πόλις Πριάμοιο ἄναχτος, 

χερσὶν ὑφ᾽ ἡμετέρησιν ἁλοῦσά τε περθομένη τε. 

Ἀλλά μοι αἰγίοχος Κρονίδης Ζεὺς ἄλγε᾽ ἔδωχεν, 315 

ὅς με μετ᾽ ἀπρήχτους ἔριδας καὶ νείχεα βάλλει. 

Καὶ γὰρ ἐγὼν ᾿Αχιλεύς τε μαχησάμεθ᾽ εἵνεκα χούρης 
ἀντιθίοις ἐπέεσσιν, ἐγὼ δ᾽ ἦρχον χαλεπαίνων. 

« θανάσιμον.» 1εχρτγεδδίου. στθοαάαα ἐφ- 
ἔπειν πότμον, θάνατον, οαἰξοϊπάνε 1ὰ ἀ6511- 
πέρ, Ἰὰ πηογΐ, ο᾽εδἔτ-ἀ-αἰγο μέγ)", ἃ 505 φου- 
Τεβροπάδηϊξ δπ ]αἴπ : ορρδέδν 6 πιογέθηι,, οὐ 

ΡᾺΓ 6ἸΠ|ρΡ56, ἀδπ8 ὙἹΡΡΊ]ο, ορρείογα. 180 - 
γος ἀ᾽ ἐφέπω εβἰὶ ἐπέσπων. 

300. Πείθεό τ’ ἄλλῳ. ϑυρρ!όέεξ, εὖ μη- 
δομένῳ. 

8062, Φῦλα 681 οἱ ἀΔπ5. 501 56η5 ἰ6 ΡΪ118 
γϑίγοιπί : μΘαρ]δάς, ἴσια, --- Φρήτρας; 165 
[Ἀτλ11165 : οθαχ 4αὶ ἀγαῖθηϊ δηΐγ οχ Ραγθηϊό 
46 βᾶπρ οὐ α᾽Δ]]1]ποα. 

866. Κατὰ σφέας, οἤδσιη Ροιγ 58 ρᾶτέ, 
ογεζ, ἴ, 271, 1 ποίθ 811. χατ᾽ ἔμ᾽ 
αὐτόν. Σφέας σοπιρΐα σομηπιθ ΠΟ ΠΟΒΥ 106. 

867. Γνώσεαι, ἀἰ55.114}}6 Ρᾶχ ϑυπίζὸβθ, 

ΘΟΠΙΠΙΘ 5} Υ ἅναὶϊΐ γνώσῃ. --- Θεσπεσίῃ 
δὶ ῬγῚ5 Δάνθγθια]οηθπὶ, ϑολοίϊος : θείᾳ 
βουλῇ. Ῥογρθγτα : θείᾳ βουλήσει χαὶ οὐ 
συμφύτῳ χαχίᾳ. 

370. Ἦ μάν. ΟποΙ 65. Ρ]Π]Ο]οριιθ5 οοπ- 
ἰοϑίοπε ἰὰ ἴογπια μάν ἀλη5 Ἠοιπὸγο, οἱ 1ὰ 
ΤΟΙ ΔΟΘγαΙθηΐ συ οπί]Ὲ5 ΡΣ μήν. ΟΠ πὸ 

γοὶξ ρᾷ5 66 416 ρϑυΐ σᾶρπου ἴδ τοχίθ ἃ 1ἃ 
ΒΌΡΡΙΘβϑίοη. (65. ΔΙΌ αἴθπιθθ. [1 56Π10}6 
παδιλθ 486 66 5ϑγδιὲ ἃ [(Ἀ1}0}1ν 1ὰ ἀἸοιϊίοπ ; ΘΓ 
υάν 56 ἴγοινα ραν ϊου]ὸγοπιθπὶ Ἰὰ οὰ 1᾽ αἴ- 
Βγπλαίῖοπ δὲ ’ὰ πόραϊοι βοπῦ 16 θ]115 νἱροι- 
ΤΘιβοιηθηΐ οαγδοίόγιϑέθϑ δου. [Υ͂, δι2: 

γν 766. Ὑ111,.85798; οἷο, 
878, Τῷ χε τάχ᾽ ἠμύσειε, ραγ Ἰὰ Ρ]6η- 

ἰὸξ 5 πο] ] πο γαῖ : Ἀ]ΟΥ5. ἱθπιὸϊ βαοοοιηθ)- 
ταῦ, τοι θογαῖς, ΤὐΔάνουθα τάχα, ἀὰπη5 Ηο- 
Τηδγ 6, ΠΙΆΡΩΙΘ τοι] γ5. ἰ6 ἴθ πηρ5, εἴ π 

ΒΘ 16 Ἰαπηαῖ5 ρειί-ξίγ6. ΤιΘΠγ8 : « Τάχα 
« πυπαημπὰπι 5ρηϊβοαὶ ῥογέασοθ, 564. ὈΡΙΖιΘ 
α ἰδ ΡΟΣ 5 Δαν ίμμη οϑῖ. » 

87ὕ-878. Ἀλλά μι... Αφαπιοπῖποι 56π1- 
Ἀ]6 Ῥυὶβ ἀπ σοπημηθποθιηθηξ ἦ6 ΤΘρΘ πε; 
ΠΊ.15, ΘΟΙηΠπη6 ἴθ ΤΟΠΊγ 6 Ποηγ5 αἮα]:- 
ΟΔΡΠΆ556, 1] π6 δϑηΐ ροϊπὶ ΘΠΟΟΥ6 τπ6 πέ- 

οοϑϑι[6 ργθδδοηΐα 6 γθοοηπαϊ 6 565 ἴουΐβ, 
Ἐπδίατμο ἀἷξ 1ὰ πηόπιηθ οἰιοβθ. ΠΠ α͵οιία 568- 

Ἰεπιθηΐ Ζα᾿ Α ρα ΠΠΘΠΠΠῸΠ ἃ [οἱ Δ1Χ ῬΓΟΠΊΘ5565 
ἀμ ϑοηῆρα : ὁμολογεῖ ὅτι, ἐγὼ ἦρχον 
χαλεπαίνων “ οὐ σπεύδει μέντοι πρὸς 
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εἰ δέ ποτ᾽ ἔς γε μίαν βουλεύσομεν, οὐχέτ᾽ ἔπειτα 

Τρωσὶν ἀνάδλησις χαχοῦ ἔσσεται, οὐδ᾽ ἠδαιόν. 380 
Νὺν δ᾽ ἔρχεσθ᾽ ἐπὶ δεῖπνον, ἵνα ξυνάγωμεν Αρηα. 

5 Ν ς Εὖ μέν τις δόρυ θηξάσθω, εὖ δ᾽ ἀσπίδα θέσθω, 
εὖ δέ τις ἵπποισιν δεῖπνον δότω ὠχυπόδεσσιν, 

εὖ δέ τις ἅρματος ἀμφὶς ἰδὼν πολέμοιο μεδέσθω, 
ὥς χε πανημέριοι στυγερῷ χρινώμεθ᾽ "Αρηϊ. 38 
Οὐ γὰρ παυσωλή γε μετέσσεται, οὐδ᾽ ἠδαιὸν, 
εἰ μὴ νὺξ ἐλθοῦσα διαχρινέει μένος ἀνδρῶν. 

Ἱδρώσει μέν τευ τελαμὼν ἀμφὶ στήθεσσιν 
᾿ δ » Π Ν ὃ “ “ - “ ε 
ἀσπίδος ἀμφιθρότης, περὶ ὁ᾽ ἔγχεϊ χεῖρα χαμεῖται 

ἱδοώσει δέ τευ ἵππος ἐύξοον ἅρμα τιταίνων. 

Ὃν δέ χ᾽ ἐγὼν ἀπάνευθε μάχης 

4 390 
ἐθέλοντα νοήσω 

μιμνάζειν παρὰ νηυσὶ κορωνίσιν, οὔ οἱ ἔπειτα 
ἄρχιον ἐσσεῖται φυγέειν χύνας ἠδ᾽ οἰωνούς. 

Ὁ Υ ΠΉΜῳς, - Χ “ἦν ε “ - Ὡς ἔφατ᾽" ᾿Αργεῖοι δὲ μέγ᾽ ἴαχον, ὡς ὅτε χῦμα 
ἀχτὴ ἐφ᾽ ὑψηλῆ. ὅτε χινήσῃ Νότος ἐλθὼν, 895 

-Ὁ ) χ δ᾽ “ ’ ἢ προύλῆτι σχοπέλῳ᾽ τὸν ὁ᾽ οὔποτε χύματα λείπει 
Σ ὯΝ ,ὔ ς ο' " ΑΙ παντοίων ἀνέμων, ὅτ᾽ ἂν ἔνθ᾽ ἢ ἔνθα γένωνται. 

2 , δ᾽ Ἀπ Κρ ὃ ] χ - 
Ἀνστάντες ὁ᾽ ὀρέοντο, χεδασθέντες χατὰ νῆας, 

χαταλλαγὴν, διά τε τὸ μὴ ἐπιχεῖσθαι 
ἀνάγχην, χαὶ διότι χαὶ πέποιθς τῷ 

ὀνείρῳ. 
879. Ἔς γε μίαν βουλεύσομεν. ὅϑ0ρ - 

ΡΙέοζ βουλήν ου βούλευσιν, ἀοπὶ 1466 ε5ὲ 
σοπΐθητι ἀλπ5 16 νουθ6. [,6 πιοΐ ἐς ἱπάϊχια 

16 πηοανειπθπί αἱ ορὸγα ἰὰ σέμππιίοη. 
381. Ἵνα ξυνάγωμεν Ἄρηα, «ἔ ὁοη- 

γε είαηῖις ρα σπαμι, απ ατι6 ΠΟῖ5 ΡΌ Ι5510}5 

ΘΠρΆρΘΡ 16 σοπιραΐ, 
888, Τις, Ἤοοπηπηα πᾶς τις, ἕχαστος. 

γου62 ΡΪιι5 Παϊΐ, γογ5 274. 
384. ᾿Αμοὶς ἰδών, ἀγαπξ [δ ΠΟππο 1π- 

βρϑοίίομ. ϑομοίϊες : περισκεψάμενος χαὶ 

ἀχριδῶς χαταμαθών. 
88ὅ. “Ὥς χε... χρινώμεθ᾽ ᾿Αρηϊ, αῇπ 46 

ΠΟᾺ5 0 5510η5 ΘΟΠΙ ἔν 6, 1,65 1411Π5 ἀἸϑαϊθπὶ 
εἰοοογπθγο ῥοίίο, οἱ ἈΡΡϑ᾽αιθηῦ αἰϊφονίηιοῖν ἴθ 

τηοιηθηΐ ἀόοϊδι ἀπ σοπιβραΐ, 

88, Τεὺυ ροῦν του, τινός: 46 οἤδοιιη. 
8389, Ἀμφιδρότης, «αϊ σοῖινγο 1 ΠΟΠηπΊε 

δπίϊθ:. δϑολοίϊθς : ἀνδρομήχεσι γὰρ ἐχρῶντο 
ταῖς ἀσπίσιν οἱ παλαιοί. (ερεπάδη!ϊ ]6 Ἰ»οιι- 
ΟἸἸον 465 ὕτεοβ π᾽ ἐζαιδ ρᾷ5 πῇ Βουο 6 Υ Ιοπρ,, 
ΤηΔ15 ἀπ ὈΟΌΟΙΙΘΙ τομά, ῬΥῚ5. σομηιη6 ἰοὶ 6 ἢ 
βέπένα!, 1᾽Δα]εου ἀμφίδροτος 5' σης 5ϊπι- 
ΡΙεπιθηΐ ργηοίδοξδι; ΟΥ̓ ἴοι 165 ΒΟΙΙΟ 6.5 

π᾿ ἀναϊθηΐ ρΡὰ5 ἰὰ ἀπο πϑῖοη ἀ6 σο]αὶ ἀ᾽ Α]Αχ. 
- Καμεῖται. ϑιυρρ!έε τις. 

892-998, Οὐ οἱ ἔπειτα ἄρχιον ἐσσεῖται 
(ὥστε) φυγέειν, 1 πν ἅυγα «έβογπιιῖ5 
ἀιση Ῥγόβογυ ει 41 [1 ραγπιοίίθ ἀ᾽ ἐομὰρ- 
ΡΘΓ ἃ...: 

396. Προδλῆτι σχοπέλῳ, ὑπ ῥτγοιμοι- 
τοῖν 6. (ὑδτξθ ἀρ ροϑβιίδοπ δχρ]ηϊι5 ο6 4] ἔδαϊ 
Θηἴοπάγο μὰν ἀχτῇ ἐφ᾽ ὑψηλῇ, φομένδ τιν 
γίναφε ὀίενό. 

390-897. Κύματα παντοίων ἀνέμων, 
165 Ποἱβ δϑουϊονόβ βὰν 4685 νϑηΐβ 46 ἴοιέθ 
εϑρὸσθ, μὰν 165 νϑηΐβ 800 {ΠὩπ| 46. π᾿ Ἰπρογὲθ 
4π6] οὐιϊέ. --- Γένωνται ἃ Ῥοιυ 5ι}6ὲ ἄνε- 

μοι. 

1-ὃ 
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χάπνισσάν τε χατὰ χλισίας, χαὶ δεῖπνον ἕλοντο. 

Ἄλλος δ᾽ ἄλλῳ ἔρεζε θεῶν αἰει γενετάων, 400 
ες, έ ΄ ῃά " ““εῖν ναὶ ) δ λοῦος εὐχόμενος θάνατόν τε φυγεῖν χαὶ μῶλον Αρηρος. 

Αὐτὰρ ὁ βοῦν ἱέρευσεν ἄναξ ἀνδρῶν ᾿Αγαμέμινων 

πίονα, πενταέτηρον, ὑπερμενέϊ Ἱζρονίωνι᾽ 

χίχλησχεν δὲ γέροντας ἀριστῆας Παναχαιῶν, 
32 . ἢ - Νέστορα μὲν πρώτιστα χαὶ Ἰδομενῆα ἄναχτα, χ0ὅ 

» 5" , " ἣν - 
αὐτὰρ ἔπειτ᾽ Αἴαντε δύω χαὶ Τυδέος υἱὸν, 

ἕχτον δ᾽ αὖτ᾽ Ὀδυσῆα, Διὶ μῆτιν ἀτάλαντον. 

Αὐτόματος δέ οἱ ἦλθε βοὴν ἀγαθὸς Μενέλαος᾽ 
Υ̓ Ὰ Ἁ ᾿Ὶ Ὰ ΄ ᾿] - 

ἤδεε γὰρ κατὰ θυμὸν ἀδελφεὸν ὡς ἐπονεῖτο. 

Βοῦν. δὲ περίστησάν τε χαὶ οὐλοχύτας ἀνέλοντο. 410 

Τοῖσιν δ᾽ εὐχόμενος μετέφη χρείων ᾿Αγαμέμνων᾽ 

Ζεῦ χύδιστε, μέγιστε, χελαινεφὲς, αἰθέρι ναίων, 
μὴ πρὶν ἐπ᾽ ἠέλιον δῦναι καὶ ἐπὶ χνέφας ἐλθεῖν, 
πρίν με χατὰ πρηνὲς βαλέειν Πριάμοιο μέλαθρον 
αἰθαλόεν, πρῆσαι δὲ πυρὸς δηΐοιο θύρετρα, 1 

Ἕχτόρεον δὲ χιτῶνα περὶ στήθεσσι δαΐξαι, 

400. ἜἜρεζε, 5ου5-Θηΐεπάα ἱερά. Ἐπ ἰὰ- 

{1π, ΟΠ ἔγοιγ 6 ἅιι551 Κσ6γ6 56υ], ῬΟΌΣ ΓΕ ηι 

ἀϊνίπαηι  ασδ}6, [αἰτα ἀπ ΒΔΕ 6. 
404, Παναχαιῶν, ΡΙυ5 "κ5 Πανέλληνας, 

νοῦ ὅ30. 1] 5᾽ἀρὶ 465 ατθοβ δὴ ρόπόγαϊ. 
4006. Αἴαντε δύω, ΑἸαχ {]5 ἀ6 Τέϊα-- 

πῖοπ, οἵ Α͵αχ 16 Τιοουῖθη, [15 4 ΟἸ]όο, -- 

Τυδέος υἱόν. Ὀιοπιδάο. 
408. Αὐτόματος, οἰε Ηοπηὸγο, 5 σῃπῖο 

εἶδ {πιϊ-γιόγγιδ, 580.5 νον θοϑοΐη ἀἶπης 1π|- 
Ρυϊδίοπ ὀϊταηρὸνο. Μόμπο]αβ νἱϑπΐ ϑλπ5 δγ6 

ἰπνιϊό. Π)ὰπ5 ἰὰ ἰᾶπριια ροβιόγίθαρο ἃ Ηο- 

Ιηδγ6, 66 πιοῖ δϑδὲ ἄθυύβπι, ἅτ Ππουΐγθ, τπ 

ΒΥΠΟΠΥ6 46 τύχη : τὸ αὐτόματον οἷι 
ταὐτόματον 5᾽ρπηςε ἰο Πα δα, εἴ τὰ αὐτό- 
ματα ε6 4ὰὶ ἀόροπά ἀπ Πιαβαγτά, τὰ χατὰ 
τύχην. 

409. Ἤδεςε, Ροὺν ἤδει οὰυ ἤδη : πονοραΐ, 

1] βδαναῖ, Ἀσπασίας ἃ σΟΠδίχ ποῖοι : 1] 

βαγαϊῦ 500 ἰγὸσγο σοπηπΊ6 4101 1] Ῥυόραγαϊε ἢ 

ΒΟ Ποο; ἂὰ ᾿ἰθὰ (6 : 1] βᾶναι 46. 501 

(γὸγο, οἵω, Ἀϊθη π᾿ θϑὲ θ] 115 σοϊητηιη 4116 66 
ἴον, ΘΠ ῬΓΌΒ6 τηδπιθ, βιυγίουϊ 6162 165 Αὖ- 

τἰ465. Οπ δα ἴγοιινα 465 θχοπιρίθβ Δ Π5 

ΡΙαμπίο οἱ Τόγεπορ, πηι αξθιιγβ 465 Οὑθοϑ. - 

Ἔπονεῖτο. Οπ νοῦγὰ θἷτι5 ᾶ5, υϑὺϑ 480, 
πόνου Ροιιν 165 ἀρργὸϊβ ἀἶππ [ἐϑιϊη. 

412. Ζεῦ χύδιστε,... Αὰὰ Ἰῖοὰ ἀ6 66 ν0Υ5, 
4αο] 4165 ἈΠ ΟΙΘη5. ἴοχίθα ἀοππαϊθηΐ ἰὰ [οτ- 

πλ]6 αἰ Ἰπυοοαῖοι Ἴδηθεν μηδέων... ΠΠ, 

276. Ατιδίαγααα [αι ΟΌσουυ ον 41}} οδὲ 1η-- 

σοηνοπαηΐ αἰ ἸΠνΟΊ ον ἴθ ἀϊθα 465 ΤΥΟ  Θἢ5 
ἄδη5 τπθ6 Ρυ]ὸγα ρον [ἰὰ γιΐπο 468 ΤΊΤΟΥ Θη5, 

εἴ 406 ]ὰ (Ὀυπιαΐθ σἐπέγα]θ οϑὲ τοὶ 1ὰ νγαϊθ: 

οὐχ ἁρμόζει δὲ τὸν ἐγχώριον Δία προσ-- 
χα)εῖσθαι ἐπὶ τῆς πορθήσεως, ἀλλὰ 

βέλτιον χοινότερον. 
418. Μὴ πρὶν... ΤοΙρποχ 165 ρτέροϑι- 

ΠἸΟῚ5 ἃιχ σουθ65 : ἐπιδῦναι, ἐπελθεῖν, εἱ 

Δ ΨὙΘΓ5 διϊναπί χαταθαλεῖν. Ααὰ Ἰϊοι ἀ6 
ἐπ᾽ εἰ δῦναι, ἐπιδῦναι, «υομ πθ ἔγοιινο 
4α1οἱ, 4αθ] 4 65-ιπ5 Ῥγοροβοπὲ ἔτ᾽ εὐ δῦ- 
γαι. Πι. γοϑίῖθ, 11 [απὸ ἁϊ ον ἀὰχ ποῖ. ΘΠ 

5015-6ηΐοηἤδπΐ, ἀδναπὶ ο65 πῇ 15, δό-, 

ποίησον, οἷ τουΐθ ἅθπῖγθ ΘΧΡΥ ϑδῖοη. ἀ6 
νοῦ, Επδίαιμο : λείπει τὸ δὸς ἢ ποίη- 

σον, ἢ εὔχομαι, ἢ τι τοιοῦτον. 
415. Δηΐοιο. 1,ἃ 5.110} 6 δ σοπιρΐῖθ βου 

ἀπὸ Ὀγὸνε, ἃ σασδα 46 1ὰ νόυθ1}16 4α] 5], 
ὙοΥ. Ρἷτι5 μὰ5 44 ρὲ Ἰὰ ποῖδ 5} 66 ὑβιϑ8. 
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δ᾽ ἀμφ᾽ αὐτὸν ἑταῖροι 

πρηνέες ἐν ἀρυϊησνν ὀδὰξ λαζοίατο γαῖαν. 

Ὃς ἔφατ᾽" οὐδ᾽ ἄρα. πώ οἱ οἰλος μυρή, Κρονίων ̓ 
ε 

ἀλλ᾽ ὅγε δέχτο μὲν ἱρὰ, πόνον 
ὶ 

δ᾽ ἀμέγαρτον ὄφελλεν. 20 

Αὐτὰρ ἐπεί ᾧ : ᾿ εὔξαντο χαὶ οὐλοχύτας ἡ πρὸς ὑδῆνη, 

αὐέρυσαν μὲν πρῶτα, χαὶ ἔσφαξαν, χαὶ ἔδειραν, 

μηρούς τ᾽ ἐξέταμον χατά τε χνίσῃ ἐχάλυψαν, 

δίπτυχα ποιήσαντες, ἐπ᾿ αὐτῶν δ᾽ ὠμοθέτησαν. 
" ᾽ Καὶ τὰ μὲν ἂρ σχίζησιν ἀφύλλοισιν χατέχαιον, η20 

σπλάγχνα δ᾽ ἄρ᾽ ἀμπείραντες ὑπείρεχον ᾿Ηφαίστοιο. 

Αὐτὰρ ἐπεὶ κατὰ μῆρ᾽ ἐκάη χαὶ σπλάγχνα πάσαντο, 

μίστυλλόν τ᾽ ἄρα τἄλλα καὶ ἀμφ᾽ ὀδελοῖσιν ἔπειραν, 
ὦπτησάν τε περιφραδέως, ἐρύσαντό τε πάντα. 
Αὐ ᾿ " Χ Ἷ. “ Ἧ ῇ ὃ - 
υτὰρ ἐπεὶ παυσᾶντο πονοῦ τετυχόντο τὲ αιτα, 480 

δαίνυντ᾽, οὐδέ τι θυμὸς ἐδεύετο δαιτὸς ἐΐσης. 

Αὐτὰρ ἐπεὶ πόσιος καὶ ἐδητύος ἐξ ἔρον ἕντο, 
τοῖς ἄρα μύθων ἦρχε Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ᾽ 

᾿Ατρείδη χύδιστε, ἄναξ ἀνδρῶν ᾿Αγάμεμνον,, 
μηχέτι νῦν δήθ᾽ αὖθι λεγώμεθα, μηδ᾽ ἔτι δηρὸν 435 

ἀμδαλλώμεθα ἔργον, ὃ δὴ θεὸς ἐγγυαλίζει. 

Ἀλλ᾽ ἄγε, κήρυχες μὲν ᾿Αχαιῶν χαλχοχιτώνων 

λαὸν χηούσσοντες ἀγειρόντων χατὰ νῆας, 

ἡμεῖς δ᾽ ἀθρόοι ὧδε κατὰ στρατὸν εὐρὺν ᾿Α 

4418. Ὀδάξ. Υἱτρ]ο, ἔπόίάο, ὙἹ, 4418 : 
« Ῥγοσαθαξ τηου]θη5 οἷ Πιι πλιὰ 56Π16] Οὐ Ὁ 

« πηοιπογα!ϊξ,» Χ, 488 : « Εἴ ἰογγὰπὶ Πο5- 

« ΠΠ6 πὶ πο θη5. Ροίξ ΟΥ6 ογαθπίο. » 
420. Δέχτο ροὺν ἔδεχτο, ἀθ 1᾽Δογιβίε 

ἐδέγμην : 1] τεραξ. 
421-482. Αὐτὰρ ἐπεὶ... ογθε 1, 4δὅ8- 

469 οἱ 165 ποίβϑ 501 665 υ6 78, 

48δ6. Λεγώμεθα. Οπ]᾽ δηξοη ἃ 1οἱ ΘΟ ΠῚΠῚΘ 
διαλεγώμεθα : οοἰϊοφιανπιιν, Τιὰ τὰ ἀπο αι 

οϑὲ ῥ]αϊδε οϑϑυθηῖις. Ἐπϑίαμθ : λεγώ- 
υ.εἐθα, ἤγουν καθήμεθα χαὶ οἱονεὶ κείμε- 
θα, ἐκ τοῦ λέγω᾽ ἐξ οὗ καὶ λέχτρον, 
ἡ χοίτη. 16 πιοΐ λέγω, ἀὰπ58 Ηοπιὸγθ, πθ 

βΙροϊῇα ροῖηὶ μανίον. 1] Υ ἃ ὑπο αἀπῇουϊεέ 

ἈΡΡαγθηΐβ, ἃ οᾶϊιϑα ἀθ ἴὰ τὰπίοϊοσία μηδ᾽ 

Χ αιῶν 

ἔτι δηρὸν ἀμδαλλώμεθα ἔργον. Μαΐβ5 Ηο- 
πηὸγο ἃ [Πα] 1ἴπ46. αι ἸΠ51516 Ρὰ 465 γτόρέ- 
ΠΠοπ5: οἵ ΠἸἀόθ σαὶ ρῥγόοεοσαρα βυχίουξ 
Αρμπηθπηποῃ, ο᾽εϑὲ 46 πὸ μοὶπὲέ ρμϑγάνγο 

ἐθηῖρα. Αὐὰ Ἰἰθὰ ἀθ νῦν δήθ᾽ αὖθι ἀδναπιὶ 
λεγώυεθα, 41 ε5ὲ ἴΙὰ Ἰδροὸπμ ἀ᾽ Αὐἱβίασαιο, 
Δέποάσοξο ἁναϊξ ἐου : νῦν δὴ ταῦτα οι δὴ 

νῦν ταῦτα. γνες ἰὰ οοπιρ]όπιοπξ ταῦτα, 
λεγώμεθα πΘ παγαῖς θ]15 ὀξ6 {αἾ.π οηΐγο- 
116 η, εἴ στόροπάγαϊς σου ἰαϊποιηθηΐ ἃ οοἰίογιια-- 

γαιερ. ΑὐἸδίαγααθ υϑ)θεῖθ ’ὰ Ιθθοπ ἀς Ζέπο- 
ἀοίε, οἱ 1] ἃ ραγίαϊτθπιθπὶ γαΐϑοπ 46 1ὰ σϑ- 
7εἴδυ. 

487-448, ᾿Αχαιῶν ἀῤροπά ἀδ λαόν. 
438. ᾿Ἀγειηόντων, ἱπηρόγαι, φως α6- 

“οηιδίο)εί. 
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Ἁ ἴομεν, ὄφρα χε θᾶσσον ἐγείρομεν ὀξὺν λρηα. ἡ0 
8 Υ̓ 9 ,“ ὮΣ, 4 ᾿ ἥδ σἂν μὦ Ὡς ἔφατ᾽ " οὐδ᾽ ἀπίθησεν ἄναξ ἀνὸρῶν ᾿Αγαμέμνων. 

Αὐτίκα χηρύχεσσι λιγυφθόγγοισι χέλευσεν 

χηρύσσειν πόλεμόνδε χαρηχομόωντας ᾿Αγαιούς Ὶρ λεμο (ἀρ Χομοωντας Αχαιους. 

Οἱ μὲν ἐκήρυσσον, τοὶ δ᾽ ἠγείροντο μάλ᾽ ὦχα. 
Οἱ δ᾽ ἀμφ᾽ ᾿Ατρείωνα Διοτρεφέες βασιλῆες ηηὉ 

θῦνον χρίνοντες μετὰ δὲ γλαυχῶπις ᾿Αθήνη, 
δ ΟΣ. δ᾽ έν 5. ὦ 3 ζ,": ὰ αἰγίδ᾽ ἔχουσ᾽ ἐρίτιμον, ἀγήρων ἀθανάτην τε 

τῆς ἑχατὸν θύσανοι παγχρύσεοι ἠερέθονται, 
᾿ά 2." ᾽ ς ΜῈΝ Ν᾽ ὦ 

πᾶντες ἐυπλεχέες, ἑχατόμθοιος δὲ εχᾶστος. 
ΡῸ 3 -ο- 

Σὺν τῇ παιφάσσουσα διέσσυτο λαὸν ᾿Αχαιῶν, 450 

ὀτρύνουσ᾽ ἰέναι" ἐν δὲ σθένος ὦρσεν ἑχάστῳ 
χαρδίη, ἄλληκτον πολεμίζειν ἠδὲ μάχεσθαι. 

Τοῖσι δ᾽ ἄφαρ πόλεμος γλυχίων γένετ᾽ ἠὲ νέεσθαι 
ἐν νηυσὶ γλαφυρῇσι φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν. 

3 ο-ὉὋ7Ὃ 4..κ δ Ηύτε πῦρ ἀΐδηλον ἐπιφλέγει ἄσπετον ὕλην ἜΣ 

440. Ἴομεν Ροιι ἴωμεν, οἱ ἐγείρομιεν 
Ρουν ἐγείρωμεν. 

446. ΚΚρίνοντες. Ἐπιδίαι!α : εἰς φῦλα 
χαὶ φρήτρας διαχωρίζουσι. [,65 οἰιοίβ γαη- 
Ῥοπΐ [65 σιιθυυῖουθ. αἀ᾽ ἀρτὸβ 1ὰ σὰ σ]6 ργοροβόθ 
Ρᾶγ Ναβῖου : ἀ6 ἰὰ 16 πιοΐ χρίνοντες, 5έρα- 

ταηΐ, 
447, Αἰγίδ᾽ Ροὺυν αἰγίδα. (δ. π᾿ δὲ ροϊπὲ 

Ῥέριἀ4θ6. ἀδ Τυρ ον, πηὰ]5. 5 πιρ] πιο πς τὰπ 
οι Ιου. (δ Ποῦ ο ον. ὀξαϊ δ τιπθ αντα 66 
Ἰαγτὲ ἀφ αϊοδίη; ο6. 481 Θχρ! {πο 165 όρι- 

ἱπδῖο5 ἀγήρων (νεῖσο ἀγήραον) εἰ ἀθανά- 
τὴν. ΠΠ ἀδναῖξ ργο θα} ] πη οπΐ 5ὸπ ποπὶ 4 έ- 

5146 ἃ εθ. 46 ῬᾺ]}185 δοῦγαῖς οπ ᾿᾿ἀρτίλμῖ 

(ἀΐϊσσω), οἵ ἃ δα 4116 565 οἴο 5. ἀναῖθπέ 486]- 
46. «παϊορίθ ἄνθο σθιχ 46 Ἰ’ἐριάε 46 1ι- 
ΡΙΐου. Τὰ ομὸνυο Αππ]μόθ, αἵξ, πὰ στη ἃ 

νον Ιοἱ. Ἠομηὸγο π6 1ὰ οομπαΐξ μοΙηΐ. 
448. Ἤερέθονται. Δόποάοϊε τποιιαῖν [1π|- 

Ραγίαις, ἠερέθοντο. Τι6 μγόδοης. οοηνϊθηΐ 
ΠλϊΘιχ, ῬαΪ5411᾽}} 5᾽ἃρὶλ ἀπ ΟΡ] ἱπιρόν!5- 
58 016, Ο ἐδ ρόαι οοἰτα σαΐϊβοι 48 ΑὙἸβ[αγ 16 
[ἃ σόψα]ι. 

449, “Εχατόμόοιος, 4{|ὶ ἃ 1ὰ γαϊθιν (6 
οοπΐ Βεριΐο, 

450. Π|αιφάσσουσα, Ἰαποὰπὲ 46 ἴοιι5 οὐ- 
ἴ65. 465 τοσαγὰ5. [Ἀγ ιιοηθ5, (δ τπποῖ ραγαῖξ 
ὙΦ η1 ἄς φάω, δ»νεον, ἀνθὸ ἴθ σθάοαθ]ο- 

γηθηΐ παὶ βθουγ πα, ΟἰοἸ 165-05 1 Θηΐθη - 

ἀοηΐ, ἐγγμοπ, α᾽ ἀργὸβ ἀπὸ ἱπίογργόϊζαϊτιοπ 
ἀποίθηπο (δρυ σα), οἱ γὰρριοοϊοπὲ Ἰ᾽οχ- 
Ῥγεδϑίοῃ 46 ὙἹγρῖο ἃ ῬγΟΡΟ5. ἀθ ψπΐανπο, 

Επόϊαάο, ΧΙ, 224 : « ἴῃ πιράϊὰ5 ἀαξ 5.80 
« 0165.» {6 ρῥγέόζόγογ"ἱβ ἃ 66. 56Π5 ἴΠ6 
ααἴνο ἱπτουργόϊαϊϊοα. ἀποΐθππο, ἐνθουσιῶ- 

σα, ἃ δἄϊ56 465 οἴξεϊ5. ἀ6 1 ργόβεποο 468 
Ιὰ ἀέοθ56. Μα]15 ἰὰ ἰγαἀιοιίοη Πϊεόγα] ἀ᾽ἃ- 
Ῥ ὸβ 6. 56π5 4θ φάω, ἔονρα ἔτιδ)ὲ5 ΟΙΓΟΙε),1. 

δὲ ἴὰ Ῥ]ιι5 δα τϑίαϊδαπίθ οἱ 1ὰ θ] 5 ροόίααο. 

1,6 πηοινοιηθηΐ οϑὺ θχρυϊπιό ρὰγ διέσσυτο, 
οἱ 1᾽εἴΐοι ἀ ἐπι μοιιβδίαϑπιθ μὰν ὀτρύνουσ᾽ 
ἰέναι. Ομ ἃ ἀὰλπ5 παιφάσσουσα [᾿᾿πηὰ868 
ἀ6 1ἃ ἀόθϑβθ δὴ. Ἀρίοπ. 

451-464, ᾿τρύνουσ᾽ ἰέναι.... ΊγρΙ]α ἃ 
ΘΠΡυϊό Ρ] βίου ἔλα 5 ἃ 605 ὙΟΥ5, ΠΙΔΙ5 
6π 165 ἈΓΓΠ] Ἰδϑαπε : ἔπόϊάς, ΤΧ, 716. εἱ 
ΧΙ, 737. γοἱοὶ δ 4ι᾽ε5ῖ ἀδνοπαθ, ΧΙ, 241, 
1 πα ρα} 16 ἱπηᾶρα ἀ65 νϑὺβ 468-4δ4 : « Οαὶ 

« 510] 7.πὶ γϑααϊθπὶ μισθοῦ το βι6. δας 

« ἴδπὶ ϑρθγα )απῦ, πιιηὸ ἃγ πηὰ νο]αηΐ. » 

ἀδδ-481. Ἠύτε πῦρ... Τῦϊπον γοπιᾶν- 
46 416 οβασιιπθ εἰ65 ΘΟΠ ΡΥ Ι]50η5. 4αὶ 

γΟΠΕ 81{| 70 Ῥουΐθ 50 ἀπ Ροϊπξ αἰ ὀγοπξ 
ἀς Ἰ'χοῖοη. (ὑδείθ. ἀσουπηα]αῖοη. απ ρ᾽65 
πὰ ἄοπο τθη 4] μι Ϊ556 ΘΠ 16} 1ἃ Τ Ϊθ0Π 

πὶ ἰἴὰ σοὴϊ, οὐ Ηομπιὸνο π'ὰ μᾶς ᾿Ὀ6501Π 

4υ πη 7π51Π|6 505 ἃθοπάδῃορ, 

δῦ, ᾿Αἴδηλον, ἀπο ’6 5615 ΔΘ  ; ἀδη- 
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οὔρεος ἐν χορυφῆς, ἕκαθεν δέ τε φαίνεται αὐγή" 
« -“ " Ε] Ὰ ᾿ - , 

ὡς τῶν ἐρχομένων ἀπὸ χαλχοῦ θεσπεσίοιο 
᾿ 4 5 ΟῚ Χ αἴγλη παμφανόωσα δι᾽ αἰθέρος οὐρανὸν κεν. 

Ὁ 5 ᾿ “- Υ λ 
Τῶν δ᾽, ὥστ᾽ ὀρνίθων πετεηνῶν ἔθνεα πολλὰ, 

χηνῶν ἢ γεράνων ἢ χύχνων δουλιχοδείρων, 400 

᾿Ασίῳ ἐν λειμῶνι, Καυστρίου ἀμφὶ ῥέεθρα, 

ἔνθα χαὶ ἔνθα ποτῶνται ἀγαλλόμενα πτερύγεσσιν, 

χλαγγηδὸν προχαθιζόντων, σμαραγεῖ δέ τε λειμών᾽ 
«Δ - “ Ὰ τὰ " Χ Π 

ὡς τῶν ἔθνεα πολλὰ νεῶν ἄπο χαὶ χλισιάων 

ἐς πεδίον προχέοντο Σκαμάνδριον" αὐτὰρ ὑπὸ χθὼν μα. 0Ὸ 

σμερδαλέον χονάῤιζε ποδῶν αὐτῶν τε χαὶ ἵππων. 

λοποιόν οἷν ἀφανιστιχόν, [αϊδδαπὲ ἀϊδρα- 
ΤΑΪΓΘ, ῬᾺΓ σοῃδόσαδηϊξ ἐδ γμοέθιν". 

457, ()εσπεσίοιο. «ϑο)οίϊος: θείου, θαυ- 

μαστοῦ. Νοιι5 ΘΠ ΡΙΟΥ ΟΠ 5 ΠΟιι5- ΠηδΠ|65. ἴθ 
πηοΐῦ εἰἰνὲπ ἀὰπ5 16 56η5 ἀθ ὕθαι δὲ ἀπ τη1- 
γΆ0]6. ΒΟΙΪΘαι, “γέ ρμοῤίΐψιο, 1, 10 : 
« 'Γουΐ 6δϑὲ Ἐδμπανγιηδπῃξ, αἰνίγι.., Ὁ» 

459-468. Τῶν.... ιγρΊ]6, Θέογρίψιιος, 

Ι, 388, ἃ Ργοροβ ἀ65 ρυέβαρϑ : « τη 
« ΨΑ11ὰ5. ΡΘΙΆΡῚ νοϊιογο5. δὲ ας Αβὶὰ οἱγ- 
α« οἰπὶ ΤΠ). ]ΟΙ] 15 1Π δἰαρ 5. ΤΠ ΓΙ ΘΓ 
« Ολγϑιν!. » βηδιάθ, Ὑ1|1, 699 : « δι 
« 4υοπάδιῃ πἶνοϑὶ Πα] ἃ τη 6} πα} 11 ΟΥ̓ ΟΠΙ 
« Οιμππὶ 5688. 6 Ρᾶβίι σαίογιιης οἵ Ἰοηρα 
« ΟΔΠΟΙΡῸΒ Πᾶῃῦ ΡῈ ΘοἾ]ὰἃ τηράο5: ϑοπὰΐ 

« ἍΙΏΠΙ5 εἴ Αϑίὰ ἰοῆσα Ῥυΐδὰ μαᾶΐι5.» (8 
Π6 80πὶ μὰϑ 56] 6πηθπὶ (68 50  ΘΏΪΓ5. Πο- 
ΠηέΓΙ 4165: ο᾽εδὲ 1ὰ ἰνδάιιοῖίοπ 465. δχρι88- 
5101|8 τηδπηθ5 α᾽ Ἠοιηὸγο. --- ὙΠ]οΐβοπ, (αὶ 
ναὶ νιϑιῖέ δὲ Ὄχρίοσγέ 1᾿Α5316- Μίηθασθ, αἱ 
ἀλΠ5 565 δ γοίόρογηόηδδ, μᾶ56 11}, 416 [65 

ΟΥ̓ΡΙ65 Ἀοηἀδηΐ δα ΠΪγδν 511 165 θοσά5 4 
Ολγϑίγα : « Β!ραιη Ολυβιῖ, Ταγοῖοο Μεη- 
« ἀτε5 (ΚΑ Ἰεολοοῖ-- Μοῖπά ον, μῦς Μέλπατο), 
« 401 δἴϊα πη πὰπὸ θη οἰουθι5 Κοιζοιν 
« ἀ16 5 ἀραπάαΐ, » 

461. Ἀσίῳ. Οπ ἴαϊξ 46 66 τηοῖ απ Δ6- 
7εο, οοπηθ “εία ἀὰλπ5 ὙΊγρΊα, Οοἴία 
ῬΓΑΙΤΙΘ Αἴ θηη6, ἰὰ Ρ]απα ἀα Ολγϑδίγα, ρὰ5- 
581 ΡΟ" ἀΘΥΟΙΓ 505 ΠΟΠῚ ἃ ΓῸΪ ἀθ Τγαϊα 
᾿Αϑίαβ, 1.6 Οδλυϑίγα ὀξαιϊξ ἀπ τἰνιὸσα 46 Τγ- 
αἴθ, 411 856 76ἴαϊε ἀΔΠ5.ὰ τηθγ, ΟἾ εϑὲ Ἰὰ ργο- 

βΑθ]θμαδηΐ ἰὰ ργομπϊὸσα οοηΐγέθ ααοη δἱΐ 
ἀρρεϊέβ “916. Τ)π58 ὙΠ]οΐβοι, Ἀσίω 651 ἃὰ 
σέμια!, Οἶεϑε ἰθ ποπὶ χηᾶπια ἀπ τοὶ Αϑ]ὰ8 : 
Ἀσίης, Ἀσίεω, Ἀσίω. Μαΐβ 1] ΗὟΥ ἃ Ροϊπΐ 
ἀδθ ποῖβ ἀ’ Ασὐἰβίαυιιθ δὰ ἰδ γϑὺβ 46. 1,ἃ 
ἀἄουθὶς γα ἀποίίοη ἐς Ὑἱγρῖ]θ, “45͵α ρταία, 

“εἴα ρμαΐιι5, ἀοπιπθ υγα βθ πη} } 4] 6πιθας ἃ 16- 

φοπ ἀ᾽ Αὐἰβίαυσαθ ; δ ποὰ5 ργέ[ἐροηβ ᾿Ἀσίῳ 

Δα]ΘοΌ. Τὰ ῬΓΑΙΡῚΘ. Αϑίθμηθ πθἢ δϑί μὰβ 
τπιοΐπϑ 1ὰ ργαϊνθ ἀ᾽ Αϑβίδ5. ---- Ἀμφί. 1] γ ἀγαϊΐ 
ἀ65 πιλγόσαροϑθ 465. ἄδιιχ εδίόβ ἀιι (γϑίγθ, 

4θ2. Ἀγαλλόμενα : νμεΐρο ἀγαλλόμεναι, 
56 Ταρρονίαης ἃ 1 1466 δ πὸπ ἃκ πιοῖ, [26 
πϑαΐγθ δϑὲ ἰὰ Ιθβοὺμ ἀ᾽ ΑΥἰβίαγαμο, 

4β4. Ὡς τῶν οονγοβροπα ἃ τῶν Ὧι 

γοΓ5 459. 

46ὅ. ἸΠεδίον.... Σχαμιάνδριον, ἴὰ Ρ]αῖπ6 
ἄπ ϑοδπηαπάνο, οἾεϑι- ἃτ- αἰγα 1ὰ μ]αῖπθ 46 

Ττοῖὶθ, 1,6 ϑοαιηδπάγο οὐ ΧδΏΙῃ6 [ἃ ἔγάνθυβαῖῖ 

ἃ ρϑὰ ργὸβ μὰν 16 πη]]16ι, ἃργὲδβ 8ᾶ ἸΟ π οἴ! α 
ἄνϑο 16 ϑ:ππο015. ὕογοζ 16 ΡΙλπ βἰγαϊέριαια 
ἀθ ᾿᾽Παάδ Ῥὰν Νιοο!αϊἀὸ5. π΄. (1 ἃ τϑ- 
ΠΑΡ ΠΌΘΙ,, οἶδ88 4π6 1ὰ ἅπαϊβ 46 προχέοντο 

γϑϑίθ Ὀγὸνθ, σοηῃθ 165 γὸρ]65. 46 1ὰ φαδητιέ 
Ἰιοιηόνιαθ, Π] θη δὲ 46 πιόιηθ ραγΐουῇ 46-- 
ναπὶ Σχάμανδρος εἰ Σχαμάᾶνδριος. ΠῚ 651 
ῬΓΟΡΆΡ]6 «υΐθη δαἀοποϊθϑαῖς σχὰ ἀδη8 [ἃ 
ΡῬτοποποίαἰϊίοη. ΟἸθ 165 τηλπβο "8. ἀ0Π- 
πρϑηΐ πιόπηθ ἴἰοὶ Καμάνδριον, εἴ ἀδιχ νοῦ8 
ΡΙα5 "ὰ5 Καμανδρίῳ. Μαϊ5 τθπ π’ Δ ΓΟΥΪ56 
ἃ τποάῆρσ σχαὰ ἀὰπ5. 1 ὀουΐαγο. Ἐπδίαι 8 
γόβουϊ 1ὰ ἀϊΠου]6 ἐπ ἀϊβαπὶ 406 σχα, ἀλπ5 

Σχάμανδρος, πὰ σαὸγτα, 46 ἴὰ ναΐθὰν ἀ6 
χα, ΘΟμΠΊπΙ6 5] σὰ π᾿ όϊαι φαΐιηα 80]6 σοη- 
Βόηπ6: χαθάπερ εἰ χαὶ ἦν μονογράμμα- 
τος" οἷον λόγου χάριν, Κάμανδρος. -- 
Ὑπό, ἄνθια : συδέθι", ῬᾺΥ ἀ6580 1185. 

466. Ποδῶν, ραν [65 ρίδεἰ5, σόμι οδα- 
58}: βαϊναπί 46] ιι65- ᾿η5, αἰραΣ ρίθς, 5ό- 

αἰ Ιοοὰ]. ϑαϊναπΐ ἀ᾽ αΐτοβ, ποδῶν ἀόρεπα 
ἀε ὑπό, «{ὶ βογαὶς ργέροϑβιξιοη. {6 Ρυό(οτθ 

Ιὰ Ῥγϑιηϊὸγε δχρ!οαίϊίοπ, ὙΊρρι]Ὲ, δἰπόϊάς, 

ΥΙΙ, 792 : «.... Ρυΐϊδααιιθ, ρΡϑάμμι ἔρθπιῖῖ 

« οχοῖϊα 161Ππ5,» τ Αὐτῶν, (65 σἜΘΥΡΙΟΓο. 
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Μ Ἂ, 9 -“ Ὗ Ἂ ᾿ ἔσταν δ᾽ ἐν λειμῶνι Σχαμανδρίῳ ἀνθεμόεντι 

μυρίοι, ὅσσα τε φύλλα χαὶ ἄνθεα γίγνεται ὥρη. 
ϑετί ο ὦ ᾿ Πύτε μυιάων ἀδινάων ἔθνεα πολλὰ, 

αἵτε χατὰ σταθμὸν ποιμνήϊον ἠλάσχουσιν 410 
“ Η “0 Ἷ " Δι ἢ 
ὥρη ἐν εἰαρινῇ, ὅτε τε γλάγος ἄγγεα ὁδεύει" 

, “αὐ ἢ 3 ᾿ 
τόσσοι ἐπὶ Τρώεσσι χαρηχομιόωντες Αχαιοὶ 

ο ἐν πεδίῳ ἵσταντο, διαρραῖσαι μεμαῶτες. 
Ἁ 

Τοὺς 

ῥεῖα διαχρίνωσιν, ἐπεί χε νομῷ μιγέωσιν " 

᾿ν Ὧ ᾿ "5. ὦ " ὦ 

δ᾽, ὥστ᾽ αἰπόλια πλατέ᾽ αἰγῶν αἰπόλοι ἄνδρες 

ἢ7Ὁ 
ἐγ ᾿ ΤΥ δ ἥ " Ξς 
ὡς τοὺς ἡγεμόνες ὁὀιεχόσμιεον ἔνθα χαὶ ἔνθα, 

ὑσμίνηνδ᾽ ἰέναι" μετὰ δὲ χρείων ᾿Αγαμέμινων, 

ὄμματα χαὶ χεφαλὴν ἴχελος Διὶ τερπιχεραύνῳ, 
" ὃ Ν 
Ἀρεῖ δὲ ζώνην, στέρνον δὲ Ποσειδάωνι. 
᾿ὔτε βοῦς ἀγέληφι μέγ᾽ ἔξοχος ἔπλετο πάντων η80 

ταῦρος" ὃ γάρ τε βόεσσι μεταπρέπει ἀγρομένησιν᾽ 

τοῖον ἄρ᾽ ᾿Ατρείδην θῆκε Ζεὺς ἤματι κείνῳ, 

ἐχπρεπέ᾽ ἐν πολλοῖσι χαὶ ἔξοχον ἡρώεσσιν. 
͵ Ὁ οὦο , 

Ἔσπετε νῦν μοι, Μοῦσαι Ὀλύμπια δώματ᾽ ἔχουσαι" 
Ν 

ὑμεῖς γὰρ θεαί ἐστε, πάρεστέ τε, ἴστε τε πάντα, δ 
ς - ἣν 5 ἡμεῖς δὲ χλέος οἷον ἀκούομεν οὐδέ τι ἴδμεν" 

468, Ὅρῃ 65: δχρ!!φαό ρμ]05 »ὰ8, ὙΘΓ5 
ἀτ7ι : ὥρῃ ἐν εἰαρινῇ», 3 ΡΙΙΠΕΘΙΡ5, 

471. Γλάγος, οομππθ γάλα : [6 1αϊὶ. 
Ο᾽ἐδὲ 16 διε ἀθ δεύει, πιοι}}]6, ἰποπα6, 

ΓΟΠΊΡΙΙΕ, 
474, ]λατέ(α). 1 ἐρτ δξο ρμἰπὶ 1ὰ παΐαγθ, 

ὙΥ οἱ ἃ γαΐϑοῃ 46 [6 σϑηάγααον. ΤΠπ ἔλοι- 

Ῥθὰι 46 οῃδντθ ὁσοιρο Ρ]ι5 ἀ᾽Ἔβρᾶσθ 4αη 
τροῦρθᾶι 46 τηουῖοπ5, οὕ τηθπηδ 4α ἢ ἰγοι- 

Ῥθὰὰ ἀ6 Ρααῖβ. 165 ϑολοίϊος Θχρ! ! 4αθπὶ 

πλατέα ἰνῶ5- θη : ὅτι ἐν διαστήματι χαὶ 
πλάτει πλείονι νέμονται αἱ αἶγες. 

476. Νομῷ ροιν ἐν νομῷ : ἀδη5 16 ρᾶ- 
ἰυγᾶρσθ. 

476. Ὡς τούς 56 γτὰρροτίξα ἃ τούς ἀὰ 
γ6γ5 474, 

477. Μετά, δάνευο : ὅπ τ]Πτθῖι ἀἾθιιχ, 

478. "᾽Ομματα χαὶ χεφαλήν. ὕογεξ 1, 
228-30. 

479. Ἄρεϊ, ἀδοῖγ]6. Πιἃ Ῥγδμ 6 50}1}}}6 
ἀὰ τοῦ Ἄρης 681 ἃ νοϊοηίό, ἴῃ νου5 4 Ἦο- 
τηδνθ, Υ, 21 εἱ 4, σομμπηθη06 μὰν Ἄρες; 

Ἄρες - Δώνην. Ομ τοργέβεπίαϊς Μὰγ9 
ἅν 60 τη γ θη 566 οἵ ἔδιπιηδ. ---- Στέρνον. 1 
Υ ἃ 465 πηοβαϊαθ5. ἀπίίαι65, οὰ ᾿Ὅπ νοὶξ 
Νορίαμπα ὁϊα!αμῦ. πη ναβϑῖθ ΡΟΙ 6. Πα. 
ΑἸπϑὶ 66 ρογία! ἀ᾽ Ασαπιθπηποη, ἔὰπὶ τἱά!-- 

ΟΕ] 156 ΡΤ οογίαϊη5. οὐἸ ΕἸ 165 ἀπ δ ο]6 ἀθν- 
ὨΪΘΙ, ἃ 56Ὺ] ἃτπχ ἈΡΠΙδῖθ8 σΡΘῸ8. ΡΟῈΣ Οὐόθυν 

465 ἔγρεβ 46 ἀἴβθιχ. 

484-486. "ἔσπετε νῦν μοι,.... ὙΊΡΡΙο, 
Επόϊαάο, ὙΠ, 641 : « Ραπάϊία παπὰς Ηδ]1- 

« οοπᾶ, ἀθα, οἀπίιβαιθ πιονϑῖθ : Οἷἱ θ6}10 

« ΘΧΟΙΠ γϑρθδ8, 4π|ὼ 4ποιηαιιθ βθοαΐο Οοπὶ- 
« Ρ]οΡΙηῦ ΘἈΠΡῸ5. 80165.... ΕῈ τηθπι] ]5115 
« Θηΐπη, ἄϊνα, οἵ τηϑιηογασθ Ροΐθβιὶβ : ἀἀ 

« πο8 γἱχ ἴθημῖβ ἔλπηθο ΡΘΥΙΑἸ τι" ἀαγὰ, » [ἃ 

Ιεφοὴ ἀθ Δόποάδοϊο, Μοῦσαι ᾿Ολυμπιάδες 
βαθύχολποι, ἃ ὀϊό το)οϊτόθ μὰν Αὐἱϑίαναιε ἃ 
οπ56 ἀ6 ᾿᾽ὁριΠπὸϊο βαθύχολποι, φυ Ηοιηὸνα 
Π6 ἀοπηθ «υΐλχ [οπλπηθ5. 65. θΓ Δ Ρ68. 

486. ἩἫἩμεὶς δὲ χλέος οἷον ἀχούομεν. 
δεῖ ργοινο 4 Ηομηὸνδ νἱναϊς ἅ5562 ἰοπρ- 

ἴφῃλ}05 ἃργὲβ ΄ἃ σίιθῦγα ἀθ ΤΡοΐθ, 
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ς ε - ΗΝ 
οἵτινες ἡγεμόνες Δαναῶν χαὶ χοίρανοι ἦσαν. 

Πληθὺν δ᾽ οὐχ ἂν ἐγὼ μυθήσομαι οὐδ᾽ ὀνομήνω, 

οὐδ᾽ εἴ μοι δέκα μὲν γλῶσσαι, δέκα δὲ στόμιατ᾽ εἶεν,᾿ 

οωνὴ δ᾽ ἄορηχτος. γάλχεον δέ μοι ἦτορ ἐνεί: φωνὴ ορηχτος, γαλχ μοι τοὶ ἢ, 90 

εἰ μὴ Ὀλυμπιάδες Μοῦσαι, Διὸς αἰγιόχοιο 
θυγατέρες, μνησαίαθ᾽ ὅσοι ὑπὸ Ἴλιον ἦλθον. 
3 Χ Ὑ -- 5 ΥΑ , Αρχοὺς αὖ νηῶν ἐρέω νῆάς τε προπάσας. 

Βοιωτῶν μὲν Πηνέλεως χαὶ Λήϊτος ἦρχον, 

Ἀρχεσίλαός τε Προθοήνωρ τε Κλονίος τε᾿ 90 

οἵ θ᾽ Ὑρίην ἐνέμοντο καὶ Αὐλίδα πετρήεσσαν, 
Σχοῖνόν τε Σχῶλόν τε, πολύχνημόν τ᾽ ᾿Ετεωνὸν, 

Θέσπειαν, Γραῖάν τε χαὶ εὐρύχορον Μυχαλησὸν, 

οἵ τ᾿ ἀμφ᾽ ἽΑρμ᾽ ἐνέμοντο καὶ Εἰλέσιον καὶ Ἐρύθρας, 

οἵ τ᾿ Ἔλεῶν᾽ εἶχον ἠδ᾽ Ὕλην καὶ Πετεῶνα, 500 

489--490. Οὐδ᾽ εἴ μοι.... Ίγ5116, Θέον- 
οίφιιος, 1, 42, εὐ πόϊάο, ὙἹΙ, 65 : 
« Νὸὴ ΠῈ1Ἐ1, 51 ᾿ἰπριιθ σΘπἴαπι 51ηΐ, ογὰ- 
« 416 οεπΐαμῃ, Εδυγθὰ νόοχ. » 

494, Βοιωτῶν. ΟἾ ε5[ ρᾶγοθ 416 ]6 (αέα- 
ἐοϑιδ ΘΟΙΠΙΏΘΠΩ8. Ῥὰ ἰ6 ποῖ 465 Βέο θη 
4168 165 Οτθοβ 1 οπὲ ἀομπηέ ἰδ εἴγα ἀ6 8έο- 
εἶδ. 1 γ ἃ ἀ᾽ Διιίγο5 Θχθιηρ 165 ἀ ΔρΡΡροΙ]ἉΠΠΟΠ5 
ἈΠΆΪΟρΊιο5. Αἰηϑὶ 165 ᾿έθς οὰ Θραμάες Εόος 
ἀ᾽ Ἠέβιοάβ : Ἠοϊαι, μεγάλαι Ἤοϊαι. Οἐ- 
[418 τὰ Ροδηθ 511} 165 ἈΠΟΙΘΠΠ65 ΠόγΟΙ 65. 

ΟΠΒάχαθ γόοις. σουμηπηθηοα ΡᾺΡ ἢ οἵη, οἷ 
ἐεἰ ἰδ φιια. 1)6 Ἰὰ 16 {{γ6. 1,65 δυρούίθιγϑ συ Θο5 
Ροϑαϊθηΐ 7415 οδίθ 4ιυθϑίοη : « ΡουγαιΟΙ 
Ἡοπιὸγο ἀ-ἴ-1} οομητηθπού ] 6 (ἰαἑαίοριε ΡᾶΥ 165 
Βέοτδηϑ ὃ» Αὐιβίασσαθ γέροπααδιξ : « Ῥᾶγοθ 
4} 11 ἃ μι αἴηϑ81ὶ. » 1] ἃ] οαϊαῖδ 5ρ1}16}16- 
τηθηΐ 4116, 81 Ηοπηὸγα ἀνὰϊξ δομημηθποό μᾶ] 

ὉΠ ΔΓ. ῬΘΌΡ]6, ΟΠ. π᾽Θἢ ἴδγαϊξ ΠῚ Ρ]05 πὶ 
ΠΊΟΙΠ5 ἰὰ 4 ΠΘΒΊΟΝ 

ἔθνους ἤρξατο, ἐζητοῦμεν ἂν τὴν αἰτίαν 

τῆς ἀρχῆς. ΝΙροΙαϊ ὃ Βαρροβθα 4116 δ. «αὶ 
νὰ ϑῖΐνγα δϑί 1ὰ ἀδβουρίίοπ [ΟΡΟρΤΓΆΡΉΙ 6 

ἄὰ οαὴρ, εἵ 416 οϑίΐθ ἀθβουιρίοη 56. [α1Ὁ 
ἀθ ομποϑῖ ἃ 1᾿εϑῖ, 1.65 Βόοιθηβ βδογαϊθηΐ 
ἉΪΟΥ5. ἐσμοοηπέβ 5 ἰὰ στἷγ ἀγοῖϊΐα ἀὰ 
ΒολΙΩΔ ΠΡΟ, ργὰὸβ ἀπ ργοιηοπίοιγα 6. 851- 
Βέο. - Πηνέλεως... Ῥέπέϊές. {15 4(Ἦ!:ρ- 
Ραϊέπηιιβ, ποιηπηό “ιαΐῖγα ἴοϊβ ἀὯπ5 1᾽1- 

ἐϊαάο, εἴ ] 6556 ἀλη ἴδ οι! αΐ ᾿Πνγό δαΐοιν 

ὧἀὰ οαάανγο 46 Ῥαΐγοοϊα, ΧΥ͂ΙΓ, 600; 

ΤΠ έϊϊα5 [15 ἀ᾽ ΑἸδοίνγοθ., ποιημηό ρ]ι- 

εἰ γὰρ καὶ ἀπ᾽ ἄλλον 

ΒΙΘΠΥ5. [ΟΙ]5. 81.551, δἱ ᾿Ὀ]θβϑϑό ἀδη5 6 πηόπιθ 

σοι δῦ, 
495. Ἀρχεσίλαος.... Ατοέ5:145 [15 ἀ6 1 - 

οα18, ἰπό μὰν Ηδοίον, ΧΥ͂, 829; Ῥυοιϊμοόπου 

815 ἀ᾽ Αὐτό! γοιβ., ἱποοηπα αἰ ἌΠ]Π]Θαν5; (]Ὸ- 

Π1ι5. {15 ἀ’ ΑἸδοΐου, ρᾶγθ]θπηθηξς ᾿ποοπηι. 
496. Ὑρίην.... Ἡγτῖθ, ρβτ ν}]]6 5} Ἐπ- 

ΤΊΡΘ, 6Π ΤΠ] Π68 ἃϊι ἰΘῚ05 46 ΒΡ θοη ; Α]15, 
16 ροσγΐ οὰ 5᾽ ἐξδιθῃηΐ γέμῃ:5 165 εοης αόγόβ. 

497. Σχοῖνον.... ϑομαπὰβ οἵ 800]18, 
Ροιγρᾶάεθ. νοϊβίποβ 46 Τμὲροβ; Ετόοπο, 
58 ᾿᾿Αβορι8, ποπιπηόθ θ]085 [ἀρὰ ϑραρρμό., 

498. Θέσπειαν. Ἐπ᾿ ῬγοβῈ οἱ ἀἶβαιϊ Θεσ- 
πιαί. Τιὰ γ1}}|6 ἀ6 'ΤΏϑρι65. οἰαϊξ οὐϊὸ γα ρὰτν 
506. ἴθ 016 46 ᾿᾿Απιουν οἵ 465 Μι565. ΕἸ]6 
ὁξα1Ὲ διἱπέθ ἂὰ ρα 46 [᾿ἢόῤ]οομ, οἱ 611. 

56. ΠΟΙΏΙΩΘ6 ΔΠ]ΟΙΡ μὰ] ἘἈΙΠΠΟΟΔΒΙΥῚ. --α 

Γραΐαν... Οτόα, 500 ᾿᾽ΟΓΟΡι5, ΠΟιημη668 μ]118 
ἰγὰ άπόργθ; ΜΙ γοαϊὸβθθ, νοϊϑῖηθ 46 (τάδ. 

499. “Δρῳ»᾽ Ρουν Ἅρμα. Ἠδλυπιθ5 οἱ [Πό- 

βίοῃ, ὀξαϊθηῦ 465 θουτρ5 γο βίηϑ 6 Τ᾽ ἀΠΆΡΥΘ. 

Ο᾽ 6ϑὲ ἃ Ηᾶγπηθ5, ἀ᾽ἀργὸβ ἰὰ ἔγδά: πο, φα Ατὰ- 
Ρ ϊαγαϊι5. ἔπι Θπρ]οσΕ ἄν θα 50η ΟΠ αν ἀἈΠ5 165 

Θη ΡΆ 1165 46 ἴὰ ἴοτγο. τς Ἐρύθρας. Εγγηηνο5 
ὁταῖν ἀπ ριοα ἀα ΟἸΒόγοῃ, 511 ἰὰ γῖνβ τηέχι- 

ἀϊομαϊα ἀ6 ᾿᾽Αβοριιβ, ἀδπ5 ἰ6 [ουγιτοῖσθ 46 

ΡΙαϊέοβ. 
800. Εἶχον, μαῤϊἼέαφαμηε. --- ᾿Βλεῶν (α)..... 

ΕἸέοπ,, Ἰνοιγρ ἃὰ πογάτοιιεϑῃ 46 Τἄπαρτα ; 

Ἡγ]ό ου Ἡγ]όοθϑ, 5. 16 ἴὰς (οραῖβ, σταϊπέθ 
ἅὰ ἰθπιρ3 46 ϑίπαθοπ; Ρέϊέοῃ, ργὲ5 4᾽ἢδ- 

᾿ϊανίθ, ϑν 16 Τογυ τοῖν ἀθ ΓΙ 65. 
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Ὡχαλέην, Μεδεῶνά τ᾽, ἐὐχτίμενον πτολίεθρον, 
᾿ " “ 

Κώπας, Εὔτρησίν τε, πολυτρήρωνά τε Θίσξην, 
ῳ : ε 

οἵ τε Κορώνειαν χαὶ ποιήενθ᾽ ᾿Αλίαρτον, 
. ΄ " “Ὁ. ε ὙὌ 5 

οἵ τε Πλάταιαν ἔχον, ἠδ᾽ οἱ ΤΓλίσαντ᾽ ἐνέμοντο, 
οἵ θ᾽ Ὑποθήέξας εἶχον, ἐὐχτίμενον πτολίεθρον, 50Ὁ 

κ' γχηστόν θ᾽ ἱερὸν, Ποσιδήϊον ἀγλαὸν ἄλσος, 

οἵ τε πολυστάφυλον ἤλρνην ἔχον, οἵ τε Μίδειαν, 

Νῖσάν τε ζαθέην, ᾿Ανθηδόνα τ᾽ ἐσχατόωσαν᾽ 

τῶν μὲν πεντήχοντα νέες χίον, ἐν δὲ ἑχάστῃ 

χοῦροι Βοιωτῶν ἑχατὸν χαὶ εἴχοσι βαῖνον. 510 
Οἱ δ᾽ ᾿Ασπληδόνα ναῖον ἰδ᾽ ᾿Ορχομενὸν Μινύειον, 

- Ὡ 3.5 Ἷ ᾽ ἃ τον Φ Υ̓ 
τῶν ἦρχ᾽ Ασχάλαφος χαὶ Ἰάλμενος, υἷες ᾿Αρηος, 

οὺς τέχεν ᾿Αστυόχη, δόμῳ Αχτορος ᾿Αζείδαο, 

παρθένος αἰδοίη, ὑπερώϊον εἰσαναδᾶσα, 

04. ὮὨχαλέην.... Οεοαϊέο, οπΐτε Ηὰ- 
᾿ϊασῖθ δὲ ΑἸαϊοομπηὸποβ ; Μέδέῥομ, ἃ ρμἱδὰ ἀπ 

ταοπὲ Ῥῃόπ!οεϊαδ. 

ὅ02, Κώπας.... ΟοΡ}65, 5ὰ.}6 "νογὰ βερίθη- 
ΤΥΙΟΠᾺ] ἃ ἰὰς Οὐραῖβ, 4υὶ Τὶ ἀδναῖδ 508 

ΠΟΠη ; Επ γα, θουγρ Ῥγὲβ ἀ6 ΤΠ αβρῖ65, οό- 

Ἰδῦγ6 Ῥὰν 80η ογδοϊθ Δ᾽ Αρο]]οη ; ΤΒΪσ 6, ἃὰ 
ΡΙδά ἀε ᾿᾿ Πό]σομ, επένο Ογέϊϑο οἱ ΤΠ θϑρι6β. 

5608, Κορώνειαν.... Οὐγοπέε, ἃ Ἰ᾽ οτιδ5ὲ ἐα 
Ιὰς Οοραῖβ, [Ἄτηθιιβθ μὰν 1ὰ σγυάπα8. ν]οίοῖ 6 

ἀ᾽ Αρόβι]ὰ5, δὴ 1 Ὧπ 394 ἀναπι!, (.; Ἠα]]Ἰανίο, 

ΡΓὲβ 46 Οογοπέθ, σχυϊπόθ μὰν 165 ΠΟΤ Δ] 8 
ἃ ἴθιηρ5 46 ἰὰ βἜΊΘΥΓΘ οοηΐγα Ροχγβέα : 6116 

ἔζαιτ δὼ 16 ἰὰς (οραῖδ, ἰὰ οὐ εϑὲ 16 υ]}- 

Ιασε ἀε Μαζ2ι. 

δ04. Πλάταιαν. ... Ρ]αϊόδ οι Ῥ]αἰόο5, ἀΔπ5 
Ιὰ Ρ]αϊπθ ἀθ 1᾿Αβοριβ δηΐνα [᾿Ἤόῤ]ϊοοι οἱ 

6 ΟἸἰμέγομ, ἔδιηθιιϑα βὰν ἰὰ νυἱοΐοιγθ εἰ6 
Ῥαιβαηϊὰ8 οἱ αἰ Αὐιϑάθ δὰ ΜΔΥΟΠΙμΒ: 

ΟἸ585, ἂὰ μ]64 ἀπ τηοπΐ Ἡγραΐομ, ἃ ρειι 
ἀ6 ἀϊδίδημοθ 46 ΤῊ δθ68. : 616 ἐϊαιτ σαἱηόθ 

ἃ [608 465 Απίομ!η5. 

δ0ὅ. Ὑποθήδας. ἩΥΡοΙὲ 65 τα! [ὰ ν 116 
"»ᾶθθθ ἀθ Τὸ) ο5. Τὰ νυ] Βασΐθ δὲ ἰἸὰ 

Οδλάπηέθ οὐ οἰΐα46}16 ἀναϊθηΐ ὀϊό ἀέίχιϊτο5 

ἀδη5 1ὰ ρσίουγα 465 Ἐρίροπαβ. 
δ06. "Ογχηστον. Οποβοβίθ ὁιαϊε βιιν 16 ἰὰς 

Οοραϊθ, Ἰὰ οὐ 56. ἔγοινο δυ]οιγ ἢ: 16 

οουνοηΐ 46 ΝαΖΑυΆΚΙ. 

607. Ἄρνην. ΑΥπό 658 1ὰ τηόπηρ γ1}}6 41 

[αξ Ρ]5 τὰνὰ ΟΠόγοπέθ. ϑυϊναπὶ ΤΠ πον ἀ166, 
Ατηό πᾶν! τό [οπέθ αι ἀργὸ [ἃ σΌΊΟΥΡΘ 

ἀς Ττοῖθ. Ο᾽ δϑέ ρυὰν οοῦξθ υᾶῖθ0ῃ 88Π5 ἀουΐθ 
416 Ζέποάοϊα, γϑιηρ]δραιϊς 161 Ἄρνην ΡὰΓ 

Ἄσχρην. Μαῖβ Ἰ’όριμὲΐε πολυστάφυλον, 
αϑοπάαπέδ δη γαϊςῖτδ, πιὸ σον θηΐ μ]]Θηθηΐ 
ἃ ἴὰ ραϊγία ἀ᾿ Ἠέϑβιοάθ. 1] 560} 8, δοιημηδ ἀξ 
Αὐἱδέασααθ, 416 Ζόποδοϊα π’δὰξ 7.πη818 νὰ 
πὶ [65 νοῦ 4 Ἤῤβιοάδ 50. ἄϑβογὰ, πὶ [65 σϑῃ- 

βϑισ ποι θη 8 ρ᾽ 65 ἐποοῦῈ ἀ Ἐπάοχο τοποαπε 

66 ἴγοϊά οἱ {γῖδῖο ρᾷγϑβ : οὐχ ἔοιχεν ἐντυχεῖν 
τοῖς ὑπὸ τοῦ Ἣσιόδον περὶ τῆς πατρίδος 
λεχθεῖσι, καὶ τοῖς ὑπ’ Εὐδόξου πολὺ χείρω 
λέγοντος περὶ τῆς Ἄσχρης. Αϑογὰ τι ε8ὲ Ρᾶ5 

ποπιπιόθ ἄλη5 Ηοπιὸτγο. --- Μίδειαν. ΜΙαέε, 
Ῥγὸβ ἀπ ἰὰς Οοραῖΐδ, [αι Θπρ]οαΕῖθ, βαϊνδηΐ 

Θίγα ΟΠ, ΡᾺΓ [6 ἴὰο. 
508. Νῖσαν.... Νίδα οἷι Νίδθδα, θοανρ Δὲ 

Ρἰβά ἀς 1 ῤ]ϊοοπ ; Απιιόάοῃ, 5ὰν 1’ θονὰ 
ἀθ ΤΕυνΙρθ, ἀνθὸ ἀπ Ροχΐ : ο᾽θβδῇ ἰὰ 416 

Ιὰ ἐγαάιῖίοι τηθέζαῖς ᾿᾿ανθπίανο 46 ΑἰἸδποιιβ. 

511. Ἀσπληδόνα... ᾿Αϑρ!ξάοπ οἱ ϑρ|]ό- 

ἄοπ, 51 16 Μόϊαϑ, ἀλπ5 16 ἰθυνιτοῖνα 465 

Μίηγθηβ: Οτγοϊοπιὸπο, ἃ ᾿᾿Θα οπομαρο ἀκα 

Οόρ θα. ἀλη ἰὸ ἶὰς (οραΐβ, δαρίτα!]ο. ἀὰ 
τογάσπηθ 465 ΜΠ 6 Π5 : οα δὴ ψοἱΐ 165 γὰ]- 

Π65 Ργὸβ ἀα Ὑἱ]Πὰρ 6 46 5Κυῖρα. 
5419, Ἀσχάλαφος.... ΑΒΘΆ]Άθ]16. οἱ [4]-- 

πιόπιια ἀναϊθαΐ ἔα ράστθ 46} ὀχρόσ!οη 468 

Αὐροπαιῖοβ. [15 ρόγινοπι ἀθνᾶυξ ΤΡΟΪΟ. 
681. Ἀστύοχη.... Αβίγοομό, 80) Ρὲὸϊγε 

οἱ βοὴ αἵἴδα! βοΐ ἱποομπηι85. ΕἾ ἍΠ]6ΙΓ5, --- 

Δόμῳ, ἀδπ5 [ἃ πηλίϑοῃ, 

δά4ά, ὝὙπερώϊον εἰσαναθᾶσα, ἀνδῃῖ 
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Ἄρηϊ χρατερῷ᾽ ὃ δέ οἱ παρελέξατο λάθρη" 515 

τοῖς δὲ τριήχοντα γλαφυραὶ νέες ἐστιχόωντο. 

Αὐτὰρ Φωχήων Σχεδίος χαὶ ᾿Ἐπίστροφος ἤρχον, 

υἱέες ᾿Ιφίτου μεγαθύμου Ναυδολίδαο᾽ 

οἱ Κυπάρισσον ἔχον, Πυθῶνά τε πετρήεσσαν 

Κρῖσάν τε ζαθέην χαὶ Δαυλίδα χαὶ Πανοπῆα, δ80 

οἵ τ᾽ ᾿Ανεμώρειαν καὶ Ὑάμπολιν ἀμφενέμοντο, 

οἵ τ᾽ ἄρα πὰρ ποταμὸν Κηφισὸν δῖον ἔναιον, 
οἵ τε Λίλαιαν ἔχον, πηγῆς ἔπι Κηφισοῖο᾽ 

τοῖς δ᾽ ἅμα τεσσαράχοντα μέλαιναι νῆες ἕποντο. 

Οἱ μὲν Φωχήων στίχας ἴστασαν ἀμφιέποντες, 595 

Βοιωτῶν δ᾽ ἔμπλην ἐπ᾽ ἀριστερὰ θωρήσσοντο. 

Λοχρῶν δ᾽ ἡγεμόνευεν Ὀϊλῆος ταχὺς Αἴας, 

μείων, οὔτι τόσος γε ὅσος Τελαμώνιος Αἴας, 

πιοητέ ἃ ̓ ᾽ἔϊαρε κιυρέν!οαν, ΟἾ 68ὲ ἃ Τ᾿ ἐξα 6 5ι:- 
Ῥόγιθαν φα᾽ ἔξαϊε ᾿᾿αρρατιθπιθηξ 465 [6 ΠΊτη 68. 

διὅ. Ἄρηϊ ἀέρεπα ἀδ τέκεν : ρερονγέ 
Δίαρεϊ, δπίαπΐα ἃ Νίανϑ, 

1417. Φωχήων, 165 ῬΠΟΟΙΔΙ6Π5, 

18. Ἰφίτου. Οεἰ ΤΡΕΙ 5, ρὲγθ ἀδ 
ϑομέσιις οἱ ἀ ἘρΡιβιορμαβ, ὁϊαις ἀπ ἀ65 

ΑΤροπδμΐθβ, τη:ῖ5 ἀἸ όσθες 46 ᾿᾽λαΐνο Αὐσο- 

πευΐθ ΠΡῚ Ἰξι5. α ΟΕ ΘΠἍΠ1. Ἠ πιάσπι6 2 1᾽ αἱ - 
Ἰοπροπηθηΐ ἀ6 ἴὰ 5ύ}1806 φι, οὰν Ἴφιτος δϑὲ 
ἀἢ ἀἰδοῖν]θ. 1] πν ἃ δροὰῃ ᾿6βοῖῃ 46 γοπὸ- 
ἀ68 δοιηπηθ οοἰὰ 46 ΒθητθΥ, αὶ ἐουιναιῖῦ 

υἷες Γξιφιτόφι. (65 ΠΙοΘΠ665 50Πΐ ΘΟΠΊΠΊΠΙΠ65 
ἄδπη5 Ηοπιὸγο. 1, ̓ἀοοθηῦ τοπα ἰὰ μόπηυ] πο 
ἸΙοηριιθ. 

619. Κυπάρισσον ... ΟΥράγ!556, Ῥϑεϊζα 
Ὑ1Π6 ργὸβ ἀθ ΤΠ Ιρἢ 68, ἀλη [65 βοῦρθβα ἃ 

Ῥαγηαβ86; Ρυίῃο, 1 ἀποίθπ ποπὶ 6 ΠΕ] ρ 65, 

6230. Κρῖσαν.... Οὐδ οὰ ΟΥΙ58ἃ, ἰθ ρον 
ἀθ Ὥδρηθθ, δυήουγα 1 Οἤγυθο, 58: 16 
σο!α ἀ6 Τιόραπίο - ΤΠ) 0}15, 58} ἅπ6 ΦΟ]ΠΠ6 

ἃ ΡῬϑὰ ἀδ ἀϊδίαμοε ἀθ Π)6]|6}}):65; Ραπορέε, 
50} ἴὰ ἰγοπίὸν ἀθ ’ὰ Βέοιθ, δυ)οιπγα 

ΒΙΔ5105, 

5694. ᾿Ἀνεμώρειαν.... Απότηογτέο οα Από-- 
π10}16, Ὀουτρ νοϊδϑὶπ ἀθ Ὀδῖρηθ5; Ηγλπι- 
ΡΟΪ158, ρῥγὸβ αἀπ ἀδξ!6. «1 σοπαϊδαϊς ἀ6 

ῬὨοοΙἊ6 δῃ ᾿ΓΠ655Ά116. 
822. Κηφισόν. Ο᾽ 681 16 Οέρμ!5ε ἀθ Ρμο- 

οἷάθ, 41] 56 7θξϊθ ἀλη5 16 ἰὰς (οραΐβ, δὲ ποῃ 
Ρὰ5 ἰ6 Οὐρ]ῖδ ἀ᾽ Αἰ χιθ,, ἰθαα6] ἀδβοθπά 
ἄπ Ῥαγπὸβ ἃ Ἰὰ ΄ῃ6Γ, 

528. Λίλαιαν, Τα]έθ, ΔυϊουναἾυ1 1,6]16π, 
Ῥαιιβαηϊὰθ Ὁ Υἱξ βποοσθ ἀθ Ὀθᾶιχ πιοπιι- 

πηθηΐβ, ὑπ ἐπόλίγθ, ππ ἃρσογὰ, 468 Δ1η8, 
τὰ ἰδπρ]6 αἰ ΑΡΟΙ]Οπ. δὲ ἀπ τοπρ]θ 46 
Τ)λπο ἀέοσογέβ ἀ6 βέἔαϊιιθ5, ον 80η 7έ-- 

ΠΕΙΓΟ, ΧῸ ΧῈΣ ἢ: 

δ24. Τοῖς δ᾽ ἅμα, εἴ ἃ Ἰδιν 5116, ο᾽65:- 

ἃ-αἴγο θοῖ5 [6 οομπημηλη ριηθηΐ 46 ϑομόαϊι5 

εἰ ἀ Κρ᾿βίνορμαβ. 
ὅ34. Βοιωτῶν.... ἐπ᾽ ἀριστερά, ἃ ραυ- 

6116 465 Βέοι[δη58. Ο(᾽ δϑῦ 5}. ο6 υϑὺ8 4 ὉΠ 

56 ἰοπά6 βοῦν αἴρα 416 165 Βέοξί θη ἐξαϊθπὶ 
ἃ Ἰ᾿οχίγόμηϊτόό 46 [116 ἄγοῖίθ, οἵ ψφῃἮο- 

ΠδΥ 6 ΠΟΙΏΙΩ6 165 ῬΘιρΙ65 ἀδπ8 πῃ ΟΥΓΘ 

γόρυμον. Ὥγοῖίθ δὲ σάπια ἀοϊνεπὲ 5᾽6η- 

ἴθπάγα ΡΣ τὰρρογί ἃ 1ἃ ππᾶγοῇῃο 5" ΠΙῸΠ, 
- Ἔμπλην, ἰοὰξ Ῥγυόοὶθ, ϑϑοἠοῖϊος : πλὴ- 

σίον. Οἴε5ὲ ὰἂη ἅπαξ εἰρημένον. 

537. Λοχρῶν. 1.65 ΤιοοΥΙ6η5 4 Ἠοπιὸγο 
ὯΘ 80ηΐ ροϊηξ 165 Οχ0]65, πιὰῖΐς 165 Ἐρὶ- 

Θπόμη 416π5 δὲ 165 Οραη θη, 881 [ἃ ΠΊΘΙ 

ἀ᾽ Εαβθέε, ἂὰ πογάπτοϑδε. ἀ6 1ἴὰ Ῥῃοοῖάθ. -- 

᾿Οἴλῆος, 5οιδτθηΐοπάμ υἱός : {15 ἀΟἸΠόο. 
Δέποασοϊο οὐ α΄ ιν Ἀποῖθη8. ᾿ἰϑαϊθοΐς ὃ 

Ἴλῆος, 16 5 ἀ᾽Πόδβ. Αὐἱβϑίαυαιις σϑρόι586 
οοἔθ Ἰθφροπ : «ΤΠ ίααϊ, ἀ1-1},. ἀπ Θϑρυῖ 

ἀοιχ 5} ᾿᾿ΟΙΠΙΟΥΟΏ., ΟἿ 66. πἾδδὲ μὰβ τ 

ἈΡΠΟΪΘ;» Ψιλωτέον Οϊλῆῇος οὐ γάρ 
ἐστιν ἄρθρον. 

528. Μείων;...  ε᾽5 οοπάδιηπό ρὰν Δόπο- 
ἀοίθ Θοπλμηθ 5 ρΟΥἤ τι, Π815 τηὰ]ηΐθηι ἀνθὸ 

ῬΆΪΘΟΙ ΡᾺ ΑὙἸϑία 4116 ΘΟΙΏΠῚΘ {πα} 1506 Π5.}}}6, 
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[ἀλλὰ πολὺ μείων. ὀλίγος μὲν ἔην, λινοθώρηξ, 

ἐγχείη δ᾽ ἐκέκαστο Πανέλληνας χαὶ ᾿Αχαιούς ]" 580 
« “ » 4 2 " 

οἱ Ἰζῦνόν τ᾽ ἐνέμοντ᾽ Οπόεντά τε Καλλίαρόν τε, 

Βῆσάν τε Σχάρφην τε χαὶ Αὐγειὰς ἐρατεινὰς, 

Τάρφην τε Θρόνιόν τε, οαγρίου ἀμφὶ ῥέεθρα" 
Ὁ» δ ᾿ 

τῷ δ᾽ ἅμα τεσσαράχοντα μέλαιναι νῆες ἕποντο 

Λοχρῶν, οἵ ναίουσι πέρην ἱερῆς Εὐύοίης. 990 
ΑΝ Ὃ 5 » 7) 

Οἱ δ᾽ Εὔῤοιαν ἔχον μένεα πνείοντες "Αύαντες, 
Χαλχίδα τ᾽ Εἰρέτριάν τε, πολυστάφυλόν θ᾽ Ἱστίαιαν, 

Κήρινθόν τ᾽ ἔφαλον, Δίου τ᾽ αἰπὺ πτολίεθρον, 

οἵ τε Κάρυστον ἔχον, ἠδ᾽ οἱ Στύρα ναιετάασχον᾽ 
τῶν αὖθ᾽ ἡγεμόνευ᾽ ᾿λεφήνωρ, ὄζος ἴΑρηος, 

ὅ29-ὅ80. ᾿Αλλὰ.... ὙεΥ5. ππαῦ {5 4 0- 
υ615 ἀἃπ5 [6 πηδπιιβουὶς 46 θηϊβθ6. Αὐιϑίαν- 
4π6 Θοπάδιηπα ἰ6 ΡΥΘΠΏΙΘΙ ΘΟΙΏΠῚ6 5ΠρΟΓῆμα, 

ΘΟΠΙΠ8. δχαρσόγέ, Θοπιπιθ αἸβαπῦ ππ6 ΟΠ058 

ἴαιι556. Ἐπ οἴει, ἢ] ἃ ἐτό ἀό]ὰ ἀ1 αι ᾿ἁαΐτα 
Α]αὰχ ἐξα! ρ]υβ σγαπὰ α1|6 Θϑἰαϊτοἱ ς α᾽81]- 
Ἰθαγβ, ΘΙ α1-Οἱ ἢ δἴαις ρὰ85. Ὀθαποοι ΠΊΟΪΠ5 

συμ 46. ᾿᾽δυΐνε ; οἵ ἴουβ 165 ατθοβ ρου- 

ἰαϊθηῦ 465. οὐ γΆ5565 αἰ αιναϊη, (Ἶ θϑὲ ἃ δᾶϊιθ8 
ἀὰ πιο Πανέλληνας «υ᾽ Αὐϊδίαγαιθ οοη-- 
ἀδιηπαῖξ ἰ6 σθοομα νοῦβ5, 165 Ηο]]ὸπο5 4ο - 

πηὸνα π ϊαπὲ «αὰπα ροαυρίαθ. 46 ΤΠ685- 

5816. οΟΥΘΖ ἰὰ ποίε ΙΧ, 895. 1] δουαϊ αΠ- 
θο]6 ἀθ σῖθῃ Οὔ] θῖν ἃ οθ5. γαϊβοηβ, {΄Δ6-- 
τη6 5 588 50ΓῸΠΡῈ]6 ᾿᾿αὐπέτοβο. 

ὅ30. Πανέλληνας χαὶ Ἀχαιούς, οοὐτηπηθ 

πάντας τοὺ: Ἕλληνας χαὶ πάντας τοὺς 

᾿Αχαιούς : ἴοι 165 ἀτοο5 οοπίξαόνόϑ, 
ὅ91. Κῦνον... Ογηῖι5, 511} π ἢ ΘΔ ἀπ πη π6 

ποηι, ρον ἀ᾽ Οραπίο: Οραμπίθ, οαρίζαϊο [65 

ΤΙΟΟΓΙ6 ἢ 5, Ρα 16 46 Ραΐγοοϊο, άπ] ἀ᾿ Δ ΘΠ1]16; 

ΟΠ Πρ 6, Ὑ1Π16 ἢ ΤΕΠ1Π65 ἃ ἴθι 05 46 δέν! οι. 
ὅ92, Βῆσαν.... 1)όδθα, ποπημηέθ ΡΥ ϑίγὰ- 

"»οη Βῆσσα, εὲ 4ϊ π’ ἐϊα!{, 56 ]οπ. [μὰ], 

«αΐιηθ να ]όο; Θοαγρό, θοιὰνρ νοϊδίη (65 

ῬΒΘΥΙΟΡΎ 65, ἀὀίγαις. μὰν ἢ {νοι ] πη θηΐ 
ἀς ἴογγθ, 400 ἃπ8 ἀνδῃηΐ {.-(, ; Αιιρόε5, ἴη- 

Θομμμ6 αἰ ΔΠ]|ΘαΓ5. 
ὅ98, Τάρφην.... ΤὰΡρΠό, Ρ] 15 τὰνα Ῥῃέ- 

γυρθ5, ἃ [68 ἀπι τποπὶ ΟΕτὰ ; ΓΒροηΐοη, 4] 

[αὐ Ρ]ὰ5 ταγὰ ἰὰ οἀρίζα!ο 65. Τοονῖθπ5 Ερὶ- 
ὁπόι! 1618; 416. ϑύμαρθοῃ 

ποιημηθ Μαπὸβ, οἵ 41 π᾿ ἐϊαιὉ απ τον θηΐ, 
ὅθ4, Τῷ. Α]αχ {5 ἀΟἸΙό6. 

ὅ9δ, Πέρην, αὐ εἰοἐὰ, ο51 ἀπ ΟΧριθ8- 

16 Βολρηῖιβ, 

540 

5105 Ὀΐθη τ 408}}]6, 1] οδὲ ὀνϊἀθηΐ, 
ΘΟμηπη8 ἰ6 1 Ηθυπθ, αα᾽ ε]16 πὰ ρὲ ὀϊΐγα 
διρ]ογέθ 416 μὰν" ἢ ροδίθ μα πε 510 
Ιὰ οὗϊο ἀ᾽Αβϑδὶθ οἵὺὰ ἀδηβ 165 1165. --- ἹἹερῇς. 
ὙΥ ΟἹ ρμθη56 {πὸ οϑξϊθ ἐριμὸδξθ ἴαϊε ἈΠ] ϑῖοπ 
ἃσχ ΠΟΙΠΌΓΘΟΧ 5ΔΠΟΙΠΔΙ65. 416 Ροβδόααϊξ 
ΓΕυ) δ. δυπὸ πὟῪ νοῖξ απ 5016 ἐ]ορο, 
ποδέθ, οργαπεί, οἴο., δἵ 11 ἃ ρυοβρδθιοπιθηὶ 

γαϊδοπ. Τουὺΐ 66 41 ἃ ἀπ οαγαοίδγα ἀ᾽οΧ- 
ΘΘ]]Έ ποθ. οδὲ ροὺν Ἠομηὸνε εἰἰνῖγν οὐχ σον 6. 
γογοΖ ρΡ]ι5 Πιαὰπΐ ἰὰ ποῖα ἄτι γϑὺ8 457. --- 

Εὐδοίης, ᾿ἙαΡέδ, Δα] οι μο: Νόρτγοθροηϊ, 
16 46 ἰὰ πιϑὺ Ερόθ, βόρανέθ 46 1ὰ βόοϊ!β ρὰγ 
Ι6 ἀόεγροιῦ ποιηιηό Ἐπ 1ρ6. 

586, Ἄθαντες. οΥ62 ρ]11ι5 θὰ5 165. γ615 
δ4ά2-δάά, 

ὅ87. Χαλχίδα.... ΟἸα]οἷ58, δα]οινα μα] 
ἔρτιίρο, 8: 16 ἀῤιγοῖξ, νἱδτ-ὰ-νὶ5. Δ᾽ ΑὉ]185; 
Τρόιυῖθ οὰ Κνόξυϊθ, ἀα]ουνα᾽ αἱ Ραϊόο- (ἀδῖνο ; 

Ηϊϑιέορ, Ρρ᾽ι5 ἰαγὰ Ονέιιβ, διν 1ὰ οὐ βορίθη- 
ΟΠ] Οπα]6 ἀ6 116. --- Ἱστίαιαν π6 οοιηρίθ 
ἀπ 5 16 γθὺ5 4116 ῬΟᾺΓ ἰγῸ 15 50} }065; τιαι 6ϑὲ 
1ΠῸ 5 Π1Ζὼ86 τι πιόπιθ σθηνα 46 πὲ ἀδῃ5 
16 νϑὺ8 ἀ6 "Δ μοίάε,Ἱ, 88, 41 Ππ1Ὁ ρὰν μγὸ- 

ἐΐημιδ ομιΐα. ΟἿ 651 ΘΟΙ.ΠῚΘ 5} Υ ἀγαϊδ πῃ ἢ 

ἃ ἰὰ ρἷαθο 46 ἢ 1ὸτα οὐ ἃ ἰὰ ρ]αθβ ἀθ 11, 
898. Κήοινθον:... Οέγιηιη6, ἂὰ πογά- 

οὐιοδὶ 46 ΟΠ ]οῖ5, δὰ ἰὰ οὗϊο; Πιμπι, 511 

τὰ ΡΓΟΠΊΟ ΠΟΙ, Ρυὸ5 ἀ Ογέιιβ οἷἱ Ηϊβιόθ. 
89. Κάρυστον.... ἀλγγϑῖο, 580 ἰὰ οὖίθ 

πιόν! ἀϊο πα] 6, οὐ θγθ ῬὰΡ 565 αγυὸγο5. (16 
Πλαλν ; Θίγσοθ, ρΡὸ5 6 Ολυγϑίθ. 

540. ᾿Ελεφήνωρ. ΕἸόρμόπον, 815. ἀ6 
ΟΠια!οοάοη οἵ οἰ 65 Α]ναηΐοβ, δδὲ τό ἀὸβ ἰὰ 

ῬΙΘμϊὸγο θαςᾺ}}}6. γον, 1Υ͂, 468. 
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γ 7, ͵ ΕῚ Ἁ 3 ῇ 

Χαλχωδοντιάδης, μεγαθύμων ἀρχὸς ᾿Αδάντων. 
᾿" “ ξ ΕΝ Ὁ " 

Τῷ δ᾽ ἅμ᾽ ᾿Αὔαντες ἕποντο θοοὶ, ὄπιθεν χομόωντες, 

αἰχμηταὶ, μεμαῶτες ὀρεχτῆσιν μελίησιν 

θώρηχας ῥήξειν δηΐων ἀμφὶ στήθεσσιν" 

τῷ δ᾽ ἅμα τεσσαράχοντα μέλαιναι νῆες ἕποντο. 

Οἱ ὁ ἄρ᾽ 

80 

᾿Αθήνας εἶχον, ἐὐχτίμιενον πτολίεθρον, 

ὀῆμον Ἐρεχθῆος μεγαλήτορος, ὅν ποτ᾽ ᾿Αθήνη 
θρέψε Διὸς θυγάτηρ (τέκε δὲ ζείδωρος ἄρουρα), 

Ὁ “» 32 ᾿ ς .- χάδ᾽ δ᾽ ἐν ᾿Αθήνης εἷσεν, ἑῷ ἐνὶ πίονι νηῷ" 

ἔνθα δέ μιν ταύροισι χαὶ ἀρνειοῖς ἱλάονται 9900 

χοῦροι ᾿Αθηναίων, περιτελλομίένων ἐνιαυτῶν᾽ 
τῶν αὖθ᾽ ἡγεμόνευ᾽ υἱὸς Πετεῶο Μενεσθεύς. 

Τῷ δ᾽ οὔπω τις ὁμοῖος ἐπιχθόνιος γένετ᾽ ἀνὴρ, 
χοσμῆσαι ἵππους τε χαὶ ἀνέρας ἀσπιδιώτας 

(Νέστωρ οἷος ἔριζεν: ὃ γὰρ προγενέστερος ἦεν) ̓ 990 

τῷ δ᾽ ἅμα πεντήχοντα μέλαιναι νῆες ἕποντο. 

Αἴας δ᾽ ἐκ Σαλαμῖνος ἄγεν δυοχαίδεχα νῆας. 
ΓΣτῆσε δ᾽ ἄγων ἵν᾿ ᾿Αθηναίων ἵσταντο φάλαγγες.] 

548, Μελίῃησιν, “ααϊπεὶς, ο᾽οϑι-ἃ- αν 
65 ἸΆποθβ : ἰθὰν "οἷβ ὀζαϊξ ἀδ νόμο. 

ὕάᾳς͵ Θώρηχας.... δ, 65. 56. ἰουιϊη8 
ΡᾺΡ ἘΓΟΙ8 βροπαόρϑβ; δὲ 505 πηϊηπ6 ἀδοῖν]8 
πη 6δϑῇ ὉΠ 4υ᾿δη οομηρίαπὶ δηΐ Ροι 
ἄδιχ Ὀγὸνεϑ ἀδπ5 δηΐων, δομηπιθ ἢ ᾿᾽ἃ νὰ 

μγεῖ, νεγβ 4:ὅ, ἀδλπ85 δηΐοιο. 851 1᾽ὁοη [4]- 

51 Ιὰ 5υπιζὸβθ, 1] ΗὟῪ ἃυγαϊξ {16 665 

Βροπαόεβ. 
ὅ46. ᾿Αθήνας. Αἰμὸπο5 π᾿ δϑῦ πομηπιόθ ΡΣ 

Ἡοϊηὲὸγο αι ἾοΟΙ δὲ πὰ Ρ6ὰ Ρ]5 ")ᾶ5, γ6 15 δ49. 
δ47. ᾿Ερεχθῆος. Κυθομεῃόο, 16 5᾽χὶ ὃπλ6 γοὶ 

ἀ᾽ Αἰμὸποϑ, 56} } 6 σοπέοησιι οἱ μὰν Ηοπιὸγα 

ἀνες Εὐομ  μοπῖι5. Π’ ἀρτὸβ 165. γα 05 

Ροϑιόγίθιγθα ἃ ΗΠοπιὸγο, 11 ἐταισ {15 ἀς Ῥδη- 

ἀἴοῃ, οἱ ἢ] ἀναϊξ σγέσπό ρ]υ5 ἕατὰ χα ν] Π1Πο- 
Ὠ15. 1,6 ἔθ ΠΡ ]6 416 165 ΑἸ Πμόπίθηϑ [υἰ ἀναϊθηΐ 
ὀϊενό ἃ ἐθὴρ5 ἀθ Ῥέυιοϊὸβ 5:}}051816 ΘΠΘΟΧΘ. 

48. Ἄρουρα. 1,65 ΑἰΝόπ! 65 58 ναπίαϊοηξ 
Οαχ-τη πη65 α᾽ ὀίσε ηόβ. 46 ἃ ἴθυσθ 41}}5 Πὰ- 

υἱξαϊοηξ, [15 56. ἀοπηαΐϊθηὶ 16 {{νὸ ἐ᾽ αὐ- 
τόχθονες. 

δῦ0, Μιν, ἴαἱ; Ἐτθομη πόθ, Ια σύνναος 
ἀε Μίπουνε, δοϊαὶ «αὶ μαγίασθαϊ 168 Ποη- 

ΠΘΙγ5. ἐθ ἰὰ ἐόεϑβ6, 

ὅδ2. Πετεῶο, ρσέπι ροέξίιθ ροῦν Πε- 
τεώ, ἀε Πετεώς, ου ρουν Πετεοῖο, ἀ6 Πε- 
τεός. (κε Ρέϊέιιβ, ρὸὲγε ἀθ Μέποϑιηόε, ἀ65- 
οοπάαϊν ἀ Εγθομιπμόθ ππόπιο, [οἱ, 11 βθπα]8 
ἀοππό ουπηπηθ ΤῸ ἀ᾽ Αἰμὸπθ5. Ἠοιηὸγο π6 
οοπηδῖξ ΡοΪηξ Αρὰπηὰβ δὲ Πέιηορίιοπ, ποπι- 
πιόβ ῬᾺΥ ἀ᾽ απΐγοβ ροδίθ5; οἵ Μόποϑοιμόβ 
Π]ς 46 Βέξόμι8. οβδὲ 16 8568] ομϑῖ 4᾽}} ἀθῃῆπθ 
ἂχ Αἰμόῃιθηθ οοπιθαϊζαηξ 805 ΤΤΟΙΘ, 
Τ)όμιορμοι, 815 ἀε Τμόβόθ, πα βδιοοέήα ἄοπς 

Ῥοϊηΐ ἀϊγθοϊεπηθηΐ ἃ 805 ρὲχγθ. 1] πὸ [υἱ 
ΤΟΙ 4α᾽ργχὸβ ΄ὰ πηοῦὶ 46 Μέόπεοϑῃιόο. 

δδ9-ὅδδ. Τῷ.... Ζέποάοια., οοπάλπιπαϊξ 
605 ἰγῸ 15 675, ῬᾶΓΟΘ 4 ὋΠ Π6 νοἱῦ πα}16 

ῬὰγΕ 6δπ αντθ [65 ἰα]θηΐβ δια όρι {1165 46 
Μόποβιμόθ, Αγ ϑίασαθ τόροπα 486]16 ρμοῦδῖθ 

γόβϑυμηθ (ἢ οαγαοίογθ, οἵ 46 οἷα βαΐῃι : 

πολλὰ μέντοι Ὅμηρος κεφαλαιωδῶς συν- 

ίστησιν, αὐτὰ τὰ ἔργα παραλιπών. 
δά, Ἵππους, 465 αἰίο]αρθδ: ἀ65 ΟΠ 5 

ἀθ6. σίουγα. 
557. Αἴας. ΟἾε5ι Ι6ὰ {15 ἀ6 Τέϊαπιομ, 16 

οοαϑί ἀἦ ΑΘΒΠ]16, 

ὅδ8. Στῇσε.... (6. νϑγβ, διἰναπε Οαϊη- 
ἘΠιοα. πότ] μρὰ5 ἀλη8. ἴοιιϑ 165 ἈΠΟΙΓΠ8 
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Οἱ δ᾽ ἴΑργος τ᾽ εἶχον Τίρυνθά τε τειχιόεσσαν, 

Ἑρμιόνην ᾿Ασίνην τε, βαθὺν χατὰ χόλπον ἐχούσας, 960 

Τροιζῆν᾽, Ἢϊόνας τε χαὶ ἀμπελόεντ᾽ ᾿Επίδαυρον, 

οἵ τ᾽ ἔχον Αἴγιναν Μάσητά τε, χοῦροι ᾿Αχαιῶν᾽ 
τῶν αὖθ᾽ ἡγεμόνευε βοὴν ἀγαθὸς Διομήδης, 

χαὶ Σθένελος, Καπανῆος ἀγαχλειτοῦ φίλος υἱός" 

τοῖσι δ᾽ ἅμ᾽ Ἑὐρύαλος τρίτατος χίεν, ἰσόθεος φὼς, 565 

Νηχιστέος υἱὸς Ταλαϊονίδαο ἄναχτος. 

Συμπάντων δ᾽ ἡγεῖτο βοὴν ἀγαθὸς Διομήδης" 

τοῖσι δ᾽ ἅμ᾽ ὀγδώχοντα μέλαιναι νῆες ἕποντο. 

Οἱ δὲ Μυχήνας εἶχον, ἐὐχτίμενον πτολίεθρον, 

ἀφνειόν τε Κόρινθον ἐὐχτιμένας τε Κλεωνὰς, 910 

Ὀρνειάς τ᾽ ἐνέμοντο ᾿Αραιθυρέην τ᾽ ἐρατεινὴν, 

ἰεχίεβ ἀ Ἤομιηδγθ, 1Π] π᾿εδῦ ροὶϊπὲ ἀΔΠ8 Ϊθ 
ΠΙΔΠΠΙΒΟΥΙ ἀθ ρηϊδο; 66. 41] σνϑαΐ ἄγ 
4 ΑτΙβίαυααθ. 1᾽ναϊς ἃ βοϊαπηθηξ ΘΧοΪα, 
ϑίγαθοι. αἰ σα οπ δα αἰ να 1Ἰηΐοῦμο- 

Ἰλοη ἃ ῬιΙβιϑίγαϊθ οἷ ἃ 80] 01, ΘΟΙΠΠῚ6 τἢ 

ἘΠ ΓΘ Ῥόμχ 165 ΑἸΠμόμΙθη5 ἃ ἰὰ σδυθῃἀ οι! η 
ἂς ϑα]αμηῖπο, Μόπιθ ἀπ γϑὺ5 07 56] ὁ 
Ῥοιναϊε ἀόϊὰ σοποίαγο αα᾿ Α]ὰχ ἐΐαιτ τ 

ΔΌΧΙΠΑΙΤΟ 46 Μόπεβιμίθ: τηὰ]8 ἅγθὸ Ἰ6 

Θοχηπιοηϊαῖγα στῆσε δ᾽ ἄγων, 1 ΠὟ ἁνδὶξ 
ΡΪὰ5 ἀθ ἀοαΐο ΡΟ 5510]6. 1.65 Μόρανιθηβ, 411 
γ ΟΣ] ἀ]ΘΠΐ ΘΟΏΒΟΡΨΘΙ ΘΔ] Δ ΠΉ1Π6, 5 Δ ΓΟΥ Βα] ἢ ἔ 

Δ 1551 4 Ἤοιηδτο, 615 [ον πΙϑϑαϊθηΐ, ἃ ἃ θ]Δ 66 

46 Στῆσε δ᾽ ἄγων...» ἀθιχ νϑῖ5 οἁ ἐϊηϊθηΐ 
ΤΠΘΏ ΟΠ 665. Ὀ] τιβ᾽ ΘὙ5. Ὑ11165 τη ρ ΡΙΘΠΠ65 : 

Αἴας δ’ ἐχ Σαλαμῖνος ἄγεν νέας ἔχ τε 
Πολίχνης, Ἔκ τ᾽ Αἰγειρούσης, Νισαίης 

τε, Τριπόδων τε. Νῖα!5 165 ΑἸΙόπΙ6 5 [ἀρθης 
65. Ρ'υι5 ἔονυἴ8, δὲ ο᾽θϑδὲ [θὰ Ἰθθοπ «8ὶ δϑὲ 
γϑϑίόθ ἀλη5 1 Πἰίαίθ.. Λογος ϑίγαθοπ, ΙΧ, 

ι; Ουϊμπ]Ίθη, Υ, χι, 40, 
ὅδ9. Ἄργος δδ5ὺ Ἰοἱ 1ὰ ν}}}]186 ἀ᾽ΑΤροΒ, 

εἴ ποὴ 9185 16 γτούαμπηθ Εἰ ΑΡΑΠΙΒΠΊΠΟΙ 

ἢἰ ἰὰ Ρέϊοροππὸοβο, --- Τειχιόεσσαν. 1,65 
ΠΏΠΓ8 ΟΥοΪορόρῃβ 46 ΤΊ υΠΠ6. δ8)5ϊϑιθιΐ 

ὁ ποογό. 
δ60. Ἑρμιόνην.... Ηδτγποπό, δυ]οιῖι"- 

ἀ 1 (ὐλϑιγϊ, θα ΑὙΡΌΠ 6; Αϑιπό, ἃ [᾽6ϑὲ 

ἀ᾽ Ηεγιηϊοπό. --- Κατὰ χόλπον ἐχούσας 
Ροὰν χατεχούσας χόλπον, οὐοοπραπὶ [6 
ΒοΠ δ : δι τπιόθ5. δ [6 σοὶ (ϑανροπ 16), 

561. Τροιζῆν(α).... Τγόχδηο, οὐ! ρχο μὰν 

800. ἴορ]ς ἀὸ Νορίαπο; Εἴοποβ, γοιϊ 

Ρογὲ ρῥγὸβ ἀπ ργομιοηίοῖνα ϑουἹέοη ; Ἐρὶ- 
ἄδαγνθ, οὰ Ἐδβου]α}}6 ἐξαϊξ δά ογό. 

562. Αἴγιναν.... Ἐρὶπο, ς᾽ ἐδ:-ἀ-αἷνα 1116 
ΔΈ ρίηο; Μαβὸς, 5} ἰὰ οὖς Ο᾽ΑΥρο]άο, 

Ρονὲ ἀθ ἴὰ υπ]ὲ αὐ Ἠδυιηϊομπό. --- Κοῦροι 

Ἀχαιῶν. (85 Ρθιρ|65 ὀϊαϊθπὶ 465 Αομόθῃηβ 
ΡΓΟΡγοιηθηξ εἰϊΐ5. 

ὅθ8, Διομήδης. Διοιηδάς ἐἔξαϊ!ε τοὶ, 
αἀ᾽ἀργνὸβ δθοὶ, ἀπὸ βγεῖ ἀ65 ἀομέρηβ 46 
ῬΆΑΓρΡΟΙ46, οἱ ἀθ 1116 Δ ρίπς δητὸγΘ, ᾿ 

δθ4. Σθένελος. ϑιΠόπέ]ηβ., ὰπ ἐ65 Ἐρι- 
ΘΌΠΘ5, ὀΐαϊς πὶ ἀένοιό ἀ6 Ὠιομπιδάθ. 

δ0δ, Εὐρύαλος. Ἐθπγγα]6, ἁπέλα σοιαρᾶ- 
σθοη 46 Ῥιοιηδάθ, ἐΐαϊξ ἀπ 465 Ρ]115 ν81}- 

Ιαὰπΐθ. ῬΆΓΙΩΙ 165 Πέγοβ ἦι βθοοπα ογάγο. 

ὙΟΥΘΖΎΥ͂Ι, 20, 28, εἰ ΧΧΙΠΙ, 676, 699. 

506. Μηχιστέος, {γΊ55Ύ} 16, ΟἸΘΙ (ι65- 

ὉΠ5 ᾿Ιδθὴξ Μηχιστῆος : ἃΙογθ υἱ εϑἴ Ὀ.γ18 

Ῥοὰ ἀπὸ Ὀγὸνο ἀμη5 υἱός, 66. 416 ποιιβ 

γΘΕΙΌΠΒ ΥΙ, 4890 δ 41Π|Θγ5. Μέοϊβιόθ ἀνα 

ὀϊό 16 οοιηρᾶσπον 46 Τγάόδ ἃϊ βἱόρβ ἐβ 
Τὸ) 65. 

609. Μυχήνας:. Μγοὸπο5, [ἃ Θαρ᾿ῖ.]6. ἀ 65 

ταῖς α᾽ Αραπιθπηομ. 

ὅτ0. Κόρινθον. Α Ρτορο5 46 Οουίηιῃο, 
Ὑε]]όϊα5 Ῥαΐογοαϊβ αἰδ, 1, πὶ, 406 16 

Ῥοδεο [ἈΠῸ ἀπ ΔΠΔΟ ΠΡΟ Ὠϊθηθ Θὲ ἀομπὰηΐ ἃ 

ἔρμγνε απ ποπὶ αἾ 6116 πὸ ρογίαϊξ ροϊηξ δη- 

ΘΟ ἅτ ἔθη ρ8 ἐπι δόρε ἀθ ΤΊοῖδ. -- Κλεω- 

νάς. ΟἸόοπ65, 561 ἰὰ τοῦθ Δ᾽ Ασροβ ἃ ον ητΠ6, 
671. Ὀρνειᾶς.... ΟΥ̓́πΙ65,) ἀέβογίθ δὰ 

[ΘΙ 5 46 δ γα π, γΟΙβῖη6 ἀ6 δ᾽ ουοπ; Αγό- 

τ γτόο, ποπηηόο ἐδρεὶθ ΡΕΙ μα πΐο, 
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χαὶ Σικυῶν᾽, ὅθ᾽ ἄρ᾽ ᾿Αδρηστος πρῶτ᾽ ἐμδασίλευεν ε 

οἵ θ᾽ Ὑπερησίην τε χαὶ αἰπεινὴν Γονόεσσαν 
Πελλήνην τ᾽ εἶχον, ἠδ᾽ Αἴγιον ἀμφενέμοντο, 

Αἰγιαλόντ᾽ ἀνὰ πάντα, χαὶ ἀμφ᾽ Ἑλίκην εὐρεῖαν" 57 σι 
Ὁ ε Ἁ -“- ΗΥ̓́ 53 

τῶν ἑχατὸν νηῶν ἤρχε χρείων ᾿Αγαμέμνων 

Ἀτρείδης. Ἅμα τῷγε πολὺ πλεῖστοι χαὶ ἄριστοι 

λαοὶ ἕποντ᾽ " ἐν δ᾽ αὐτὸς ἐδύσετο γώροπα γχαλχὸν 

χυδιόων, πᾶσιν δὲ μετέπρεπεν ἡρώεσσιν, 

οὕνεχ᾽ ἄριστος ἔην πολὺ δὲ πλείστους ἄγε λαούς. 580 
Οἱ δ᾽ εἶχον κοίλην Λαχεδαίμονα χητώεσσαν, 

Φᾶρίν τε Σπάρτην τε, πολυτρήρωνά τε Μέσσην, 

872. Σιχνῶν (α).. ϑίογοπο, δυ]οινἀ τ 74- 
5110. --α Ὅθ᾽.... πρῶτ᾽, Ροὺν ὅθι πρῶτα, 
551 1Ώ6. 5ϑυϊθπιθηΐ αι Αἀγαβίθ ἀναὶξ γτόρπό 
7αάϊς ἃ ϑίογοπθ. Π| πὟ ἀναὶϊξ 46 ἄδιιχ 
Βέπόγαϊοπβ ἀθριιῖ5 Αἀγαβίθ ᾿υβαα᾽ δι βἱόρθ 
ἀθ Τγοῖθ, οἵ Ἰὰ υ1]}]6 ἐΐαιῦ θϑαποοιρ Ρ]15 
ΔΠΟΙΘΏΠΘ. 
 δ78. Ὑπερησίην.... Ἡγρένέδϊε, μ]υ5 ἴαγὰ 
Ερίῖγο, ἐπ ἀομαΐῖθ; ἀοποῦββα οἱ οπιιβθ, 
ΒΘ ΠΠ᾿ ῬΙΟΙΠΟΠίοΟΙγο ἀθ ἴὰ οὐΐᾳ ἀ᾽ ΑςΠαῖΐβϑ. 

1,6 πιοῖ Ὑπερησίην ἀδενγαῖξ ἀνοῖν ἰὰ ρέπα!- 
ἐϊὸπηθ Ὀγὸνϑ. Τ᾿ δοσοπὲ δι 581 ρου απ 6 
5.806 ρΡὰϊξ ἐΐγα ἂἃὶ Ὀεβϑοῖὶπ ςοπϑιόγέθ 
οοτηπηα ἴοπρσιθ, Οπ ρμοιΐ πηόπι ἀἴγα οη σέ-- 
πόγα! 46 ἰὰ ψυδπεό 465 νόύθ]]65 τ δου 
εξ ἃ ρϑὰ ργὲϑβ ἃ νοϊοῃΐϊέ ροῦν Ηοπιὸγα. ου. 
Ρ᾽ι5 85, γϑὺβ ὅ88., 1π ΘΧΘΠΊΡ]6 Ἀπαϊοριιο 

ἃ 66]11-Ὁ]. 
δ74. Πελλήνην.... Ῥεϊ]ὸπα, ἃ “πο χα 

ἀϊδίαποα ἀθ ϑίοσοπθ, ἰὰ οὰ βοπὲ 165 ΓαΠ65 
ποπιπηόεϑ5 ΤῊῖΚαὶα: ἔρίαπι, ρΙιι5 ἰαγὰ 16 βἰόρβ 
ἂς 1ἰὰ Τῆρτια δομβέθπηρ, δι) αν ἀ ἢ! Υ οβι12Ζὰ. 

ὅ75. Αἰγιαλόν ἀόδισπο τουῦξ 16 Ππἰξογα] ἀπ 
Ῥέϊοροππὸβθ, ἀδθρυῖ5 1 Ἰδίῃπιθ 46 Οουϊηῖ!α 
Ἰαβηιδιιχ οοπῆπϑ 46 [᾿ἜΠ46. --- Ἑλίχην. 

Ἡέ!ϊοθ ὀΐαιε ὑπ ὑ}}}|6 46 οοἰΐα οὐΐθ: 6116 
ἴαξ φπρίοαεθ ΡῈ ἰὰ πιο, ἃ «ααϊγ]ὸ πη 6 
βίδοῖθ ἀναπὶ 1.-Ο., ἃ ἴὰ δυο ἀπ ἔγθπλ}}]6- 
τηθπΐ 46 ἴδυγα. 

ὅ76. Τῶν, λογιιηι, ἀδὰχ : 465 ΑΥ̓ρΊ6 8 εἴ 

ἀ65 Αοἰϊιέρηϑ. 
ὅ79-ὅ80. Κυδιόων.... Ζέποάδοϊε εοπ- 

ἀαπηπαϊδ 665 ἄδθιιχ σϑῦβ, ἃ σάμ86 ἀι τηοΐ 

ἄριστος, Ρᾶγοο 4υ᾽ Αραιιθιηποη ἐξαϊδ ᾿π[έ- 
ΤΊΘῸΤ Θἢ ὙἈ]]Π]Άποα ἃ Α͵αχ. Αὐἱδίασαιθ, ἀλη5 

Ρ᾽ αδϊεαγβ Ῥαδβδᾶρθα οὐ 586. ἴγοινθ ἴθ πηοΐ 
ἄριστος, [αϊξ γϑιπάυ πον {π|6 66 τηοῦ ὀρ 

Ὁ16 ϑιρόνιονιτἐ σϑἰατιν δὲ πὸπ Ροϊπξ πὸ 
ΒΟ Ἰουτ6 ΔΌ5ΟΪ] 6. ΑἸπδὶ Ασαπηθιηποι ἐϊαϊς 
ἐγὸς-ναϊίζατιέ, 66 41 π᾿ πηρόομαιϊ ρμρὰ5 4α᾽Α- 
7ὰχ [ἀξ ϑοῆσογα θ]115 νι] πὶ 46 1α]. 

ὅ81, Κοίλην, οὔοιιθθ, 1 σνὰ]]όθ 46 1 ΕἘπ|:- 

γοΐαὰθ δϑὲ δηΐοσηόα δπῖθ ἤδθιιχ ΠιιΓ6 5 
πιοπΐαρπο5, ἴα Ταγρὸϊθ εὐ 16 Ῥαγιπέπίυβ. 

-- Λαχεδαίμονα, Ια σοπίτέρ ἀοπὲ ϑραγίβ 
ὄταιῖῦ 1ὰ φαρ ῖα]6. «ϑολοίΐος : Λαχεδαίμιονα 

δὲ τὴν χώραν λέγουσι, τὴν δὲ πόλιν 

Σπάρτην χαλοῦσιν. ΡΙτι5. ἴανὰά ϑραγίθ οἱ 
Τιρόἀόπιοπα βοηῦ (65 ΠοΙη5 ΒΘΥΠΟΠΥΠΊΘΒ, 

-- Κητώεσσαν. [1,65 50Πο]] 5165 1᾽ 6πίοη- 
ἄοπὶ ἀλη 16 56η5 46 ο'απάϊδ. 115. Ἱπάϊαοπῖ 
ὍΠ6 γα ἰεφοπ, χαιϊετάεσσαν, 4115 
ἜΧρΙφαθπξ ρΡὰν χαλοαμινθώδη, εἰ χαλά- 
ψινθος π᾽εδὲ σαΐπθ ΠΟΡΡ6 ἃγοιμαῖαπ. 

Οεροπάδπε φυθ]απι65-τιη5 ἴοπξ 46 χαιϊετάεις 
ὉΠ ΒΥΠΟΠΥΙΙ6 46 χοῖλος, ἅγβϑο ὑπθ 5ῖσῃηϊ- 
Ποαίΐοπ ἀπ Ρ6ὰ Ρ]1ιι5 ἴοτίθ, (Ο᾽βδὲ ρυἱὸϊ 

χητώεις 4] 658 66. ΒΥ ΠΟΠΥ͂ΠΙ6, 1] 5] 516 

τόθ ]ϑπηθηξ, σανογπθιχ, μ᾽ οὶπ 46 οὔονα58565, 

ἀδ τοῦθ ρῥγοίοπαβ8, ἀθ σουϊίτεβ : χητώεις 
586 ταϊΐδοῃα ἃ χάω, χάω. [6 πποῖ χῆτος, 
δαϊεοῖπθ. τ᾽ οϑὶ 1π1-τηόπιθ 4α᾽απ ἔγορα 46 1}᾿Ἰ- 

ἀέε οοπίδπιιθ ἀπ χάος, ὕηιηιθηδὼ ὉΟΡαΡΟ. 
1 Τιλοομΐθ ὀξαϊξ τἀπὶ ρΆγ5. ἴοαξ ᾿ου]ον δυό 
ΡΆΓ [65 ἐγθ πη} }] πιο πἴβ 46 ἴθγγθ. 

582. Φᾶριν.... ῬΙιαΓΙ8, 50. 16 Ῥ]6]11845, 
ἃ δι4 αἰ Απιγοῖθα; ϑραγῖθ, οἀριῖαϊα ἀπ 
Ῥᾶγβ8 ποπηπηό μὰν Ἠοπιὸν 1 ρέαέπιοπο, 
ΡΙα5 ἰαγά ἰὰ Τιαροπὶθ; Νίεβϑό, δυ)ουνά᾽ μ] 
Μαθ58, ργὸβ ἀὰ οὰρ Τόπαγα. ϑυϊναπὶ ΑὐἹ- 

βίασηιθ, Μοβϑεό 568. ποιηπιαϊδ ὈΓΟΡΥΘΠΊΘηΐ 

Μοββὲπο: ὅτι Μέσσην τὴν ἐπὶ Λαχωνι- 

χῆς Μεσσήνην λέγει, συγχόψας τοὔνομα. 

11 εϑὲ σϑπαγχαάῦ!α αυ᾽ Ἠοιπὸγο πθ σοππαῖξ 
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Βρυσειάς τ᾽ ἐνέμοντο χαὶ Αὐγειὰς ἐρατεινὰς, 
ἍΝ οἵ τ᾽ ἄρ᾽ ᾿Αμύχλας εἶχον, Ἕλος τ᾽, ἔφαλον πτολίεθρον, 

2 δ ᾿ . οἵ τε Λάαν εἶχον, ἠδ᾽ Οἴτυλον ἀμφενέμοντο᾽ 085 

τῶν οἱ ἀδελφεὸς ἦρχε, βοὴν ἀγαθὸς Μενέλαος, 

ἑξήχοντα νεῶν’ ἀπάτερθε δὲ θωρήσσοντο. 
3 

Εν δ᾽ αὐτὸς χίεν ἧσι προθυμίησι πεποιθὼς, 
ὀτρύνων πόλεμιόνδε" μάλιστα δὲ ἵετο θυμῷ 

τίσασθαι Ἑλένης ὁρμιήματά τε στοναχάς τε. 990 
ἂν ᾽ 9 

Οἱ ὁὲ Πύλον τ᾽ ἐνέμοντο χαὶ ᾿Αρήνην ἐρατεινὴν, 

χαὶ Θρύον, ᾿Αλφειοῖο πόρον, χαὶ ἐύχτιτον Αἴπυ, 
Ὰ ῇ Ἂ; .5 “ “ 

χαὶ υπαρισσήεντα χαὶ ᾿Αμφιγένειαν ἔναιον, 
ἡ 5“ Ὁ 

χαὶ Πτελεὸν χαὶ Ἕλος, χαὶ Δώριον, ἔνθα τε Μοῦσαι 

ἀντόμεναι Θάμυριν τὸν Θρήϊχα παῦσαν ἀοιδῆς, 990 

Οἰχαλίηθεν ἰόντα παρ᾽ Εὐρύτου Οἰχαλιῆος᾿ 

Ῥοϊμὲ ᾿᾽αυῖτο Νοβδὸπθ, ἰἴὰ οαριΐαϊα ἀ6 [|ὰ 
Μεορϑβόπιθ. (δίξθ υῖ]}]Ὲ πὸ [ας οὐ ργο «α᾽- 
ΡΙὸ5 16 ἴθπιρ5 αἀ᾽ Ηοιηὸγο, 

ὅ88. Βρυσειᾶς.... Βνγδέο5, ἃ διἃ ἀ6 
ϑραχίο; Απρὶῦδ, ΡΪὰ5 ἕανα ποπιπηόθ ἔρίθβ, 

Ρτὸβ ἀ6 αυτμίοῃ. 
ὅ84. ᾿Αμύχλας. Απηγοῖθ5, δὰ. 1 Επγοίαβ, 

ταὶς ἀπ [Δα οιγρ ἄς ϑρασγί: οἱ Ἰοη ἀϊβαῖῖ 
Απηγοϊόθη μοι Τοοπῖθη οὐ ϑραγεαΐο, Ὑ11- 

δι!6, Οὀονρίσιος, 1ΠΠ|, 89 : « ΤᾺ]}15. 4))γ-- 

« οἰαὶ ἀοταῖδι5. ῬΟ]]οΙ5. Πα η15:.» 845 : 

« Αὐτηδῆαθ “4""γ οἰειιηιααθ ΘΟ Π6Πι). » Πδη85 

66. ἀδθυπῖοῦ ΘΧΘΠΊΡΪ6, 1] 5᾽ ἀρτὶ α ἀπ θοη ΘΠ ΐεπ, 
ἀ ἀπ ομΐθη ἄς ]ἀςοηϊθ. ---- Ἕλος. ἨΗέϊοσ, 
ΡΓὸ5 ἀ᾽ Απρὶο5 εἱ 46 αγιμομ. 1,65 στππη65 ἀ6 
Οντίοπ 56 νοϊοπὶ ἃ Μαγδιῃοη151. 

6856. Λάαν.... 1,885 οἂ 1.85, ἃ ροὰ ἀ6 
ἀϊδίαποο ἦο 1ὰ π|θὺ, δηθ Τα οπο οἱ 

Ι͂Ευτοίαϑ ; ΟΕ 16, αὐ]οιρα ἢ] ὙΊΓγ]Ο, 511 
Ιὰ εὖθ ἀδ Τιλθοπῖο. 

ὅ86. Οἱ ἀδελφεός, 1ἴὸ [γὸγο ἃ 1] : 505 

[γὸγθ. 
ὅ88. ΠΙροθυμίῃσι. Τ᾿ ἀπεόρόπαϊεδπηα ἀ6- 

Μαϊς Ηοπιὸγο [1 1ὰ 
σ ΟΥ̓ 6116 Ἰόΐϊα Ἰοπραθ οὰ Ὀγὸνο ἃ μὲ ργὸβ ἃ 

γοϊοπίό, οἵ 1ὰ 5011} 6 μι οδὲ 1οἱ ἀσοοπίπόο, 

ὅ00. Ἑλένης ὁρμήματα. ἴογεοξ. ρμ]15 
μαι, νϑὺ5 906, [᾿ΘΧρ]τολτοι ἀ6 οοεΐθ οχ-- 

ῬΙΘβϑίομ. 
ὅ91. Πύλον... Ῥ,]ο5, ἴὰ σαρ τα]6 46 Να85- 

ἴουῦ., ῬγοθΑ]οπιοπὲ Ῥυ]Ὸὸ5 ὁπ Μοββόηϊο : 
Ατέπό ουὐ ἔταπα δὴ Νεϑϑόπίθ, οἷι, 56[ὁπ 

γγαϊδ ὀΐϊγο ὑγτγὸνο. 

ἀ᾽ απΐνοϑ, ἀγόηδ δὴ ΕἸάο, ΡΙὰ5. ταν 858-- 

πη] οΟῃ, 
ὅ93. Θρύον. ΤΈνγοΠ, Ρἷὰ5. ἴαγὰ Ερὶ- 

1Π10π, ὀΐαϊτ διτπόθ ϑὰσ ἰἴὰ ἰγοπεὸγο ἀς 1 Ἐ- 

1146. ΗἩομηὸγα 1ὰ ποιηπιθ ἈΠΠ]|Θαγ5, ΧΙ, 710, 

Θρυόεσσα πόλις, 1ὰ 116 τπγγθηπθ. --- 

Ἀλφειοῖο πόρον, συέ ἀε ᾿ΑΙρΠόε, ο᾽ ἐδι-ὰ- 
αἶγα οἰϊαόθ ϑ απ σαό 46 ᾿᾽ΑΙρ)ιέδ. --- 

Αἴπυ. Εργν ὁϊταῖε ἀπὸ ν]6 ἀ ἘΠ4 6, δι 165 
οοπῆηβ ἐς ἰὰ Μεββέηϊο. 

ὅ98. Κυπαρισσήεντα.... (Ογραγδδέε, 
ἀὰπ5 ἰὰ Τυρηγ 6 ἐπ ΕΠΙά6, ἀὀ]ὰ ταϊπόθ 

ἃἂὰ ἴοπρ5 46 ϑιγρου; Απιρὶρέπία, Ρἷα5 

τὰν Απὰρθθ οὐ ΑἸηρῃόθ, θη Μαββόμηϊθ. 

594, Πτελεὸν.... Ῥεόϊόιι5 ο Ῥιόϊόοπ οα 
ΕΠας, ἀόβογίο ἃ" ἴθπηρ5 ἀθ ϑίγαθοπ; Ἠό]οβ, 

βοῦν 810 1᾽ΑἸρ!όθ, ἐπ ΕἸΙά 6 ([6 ποπὶ ἀ Ἦό- 

Ιοβ, νιαγαῖς, ται σοπηπιιη ἃ ᾿θαποοιρ (6 

Ἰοοα 105). --- Δώριον. [μὰ σἰτπαῖτοπ 46. οθῖῖο 

Ὑ1}16 οϑὲ ἱποοηπιθ. ΟἸοΙ {π65- τιπ5. ἰοπὶ ἦ6 

Του πὰ τπ16 οομέρόθ οἷν τἀπὸ τηοῃΐαρσῃθ. 
δ96. Θάμυριν τὸν Θρήϊχα,, Ῥαπιν ΓΙ 

1] αβῖῦθ, [6 τοποπηπηό ρᾶγπιὶ 165 δά 65 {Πγὰ- 

665, Θοπηπι ΠἼπάταιι τόν, ἐφαϊνα!ομι ἀ᾽ ἐχεῖ- 
νον. ὕογεν, 1,11,1 ποίθ βιν τὸν Χρύσην 
ἀρητῆρα. --- Οἰχαλίηθεν, αὖ ΟΕεϊαΐια: 

σοπηπηθ 1] σονοπαῖῖ ἀ Ὁ ΟΠμα]16. 1, ΟΕ ΟΠ α}16 

α᾽ Ποπιὸγο ὀΐω οηὰ ΤΊ] 655816, εἴ ποη 6 

Ἐπ]σόδ. Αὐἱϑίασψαθ : ἣ διπλῇ, ὅτι Θεσσα- 
λίας ἣ Οἰχαλία καθ᾽ “Ὅμηρον ᾿ οἱ δὲ νεώ- 
τεροι ἐπ᾽ Εὐόδοίας πεποίηχασι. --- Εὐρύ- 
τοὺ Οἰχαλιῆος. Ευγγία5 "ΟΕ ΟΠ] ΘΠ, οἾ 681- 



[ ΓΛΙΑΔΟΣ.Β: 79 

στεῦτο γὰρ εὐχόμενος νιχησέμεν, εἴπερ ἂν αὐταὶ 

Μοῦσαι ἀείδοιεν, χοῦραι Διὸς αἰγιόχοιο " 
ν , ᾿ Ἵ ἢ εὖ 5 ἊἋ αἱ δὲ χολωσάμεναι πηρὸν θέσαν, αὐτὰρ ἀοιδὴν 

θεσπεσίην ἀφέλοντο, χαὶ ἐχλέλαθον χιθαριστύν " 600 
“- ᾿᾽ Δ. ὁ , » ΠΟΥ: ἢ 4 Ῥ 

τῶν αὖθ᾽ ἡγεμόνευε Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ 

τῷ δ᾽ ἐνενήχοντα γλαφυραὶ γέες ἐστιχόωντο. 

Οἱ δ᾽ ἔχον ᾿Αρχαδίην, ὑπὸ Κυλλήνης ὄρος αἰπὺ, 
Ν, δ Ὰ “ δι΄, πε Υδ ": Χ 

Αἰπύτιον παρὰ τύμβον, ἵν᾿ ἀνέρες ἀγχιμαχηταὶ, 

οἱ Φένεόν τ᾽ ἐνέμοντο χαὶ Ὀρχομενὸν πολύμηλον, θ0ὃ 
ε . Ρίπην τε Στρατίην τε χαὶ ἠνεμόεσσαν ᾿Ενίσπην, 

χαὶ Τεγέην εἶχον χαὶ Νιαντινέην ἐρατεινὴν, 
Στύμφηλόν τ᾽ εἶχον, χαὶ Παρρασίην ἐνέμοντο. 

-" ΒΞ. , Ἂ , ΣΎΝ , Ἂ ,ὕ 
των ὭΡγ, λγχαιοιο παις, χρέίων γαπηνωρ, 

ἀτατο [6 νοὶ ἀ ΟΕ Βα] 16, ἐϊαιε 16. θ]ι5 οὐϊὸθγο 

Ὧ65 ἀγέῃουβ. Τύασο α᾽ Επγγίιθ (αὶ ἀοππηό, 

Ρᾶν ΙρΒτΐα5 5οη ἢ]5, ἃ {Π|γ556, 

697. Στεῦτο;, 1] 56 Ροϑβαϊέ, 1] [αιϑαϊξ τϊη6: 
1] 56 ἢαλίίαιε. 1.6 σεῦρθο ρμοέέξϊᾳφαε στεῦυσι 
εϑὲ ἀπαΐορσι ἃ ἵσταμαι, πιλ15. 1] ἃ τη 568 

ΠΊΟΡΆΪ. Αὐιβίαγαιθ τοραγάαιξ σΟπηπη6 Ἱπίου- 
ΡοΪέ 16 τϑιβ8 46 ['᾽Οάγεςέε ΧΙΎ, ὅϑ8ϑά, οὰ 

στεῦτο 56π|}0}]6 5 ΧΡΠΖΌΘΡ ΡᾺΡ σἑαΦαξ, 
1] ἐξαῖε ἀθθοῦε. ὙΌ]οΙ 5 ποΐθ 58} ποΐγε ρὰ5-- 

βᾶρθ : ὅτι τὸ στεῦτο χατὰ διάνοιαν 
ὡρίζετο, οὐχ ἐπὶ τῆς τῶν ποδῶν στάσεως, 

ὡς ἐν τοῖς χατὰ τὴν Νέχυιταν (6 
Ἑἐμαηῖ ΧΙ ἂς [1 Οἀγς:66) ἠθετημένοις, 
Στεῦτο δὲ διψάων. 

ὅ99. ἸΠηρόν, πιυθ]ό, Ρϑγοῖι5. Οπ Ἰ᾽6π- 
[6 Π4 Ἰοἱ, ἀρδιισίθ. Αὐἱδίαυ ψφὰθ οοπιθαΐ οοία 
ΘΧΡ Ιλ οπ : « Οὐ πηρονίαϊξ, αἰ{--1}, ἃ πῃ 
ἀδάθ ἀ᾽ ὀΐγθ ἀνθιρίβ Ὁ Πόπιοδοςσι5 1 ἐϊαϊε 

θῖθη, δὲ 1] πθ μα πεαῖ! απι6 τηΐθαχ. » ΠῚ 5᾽ἀρὶϊ 

ἄοπο, 86ῖοπ ἰαἱ, ἀἶππο πιας]αέοη 46 1᾽65- 

ΡΥΙΕ, 1,65 Μίιι5ε85 σοπάθηξ ΤΠαπηυτὶ5 ἰἀϊοῦ. 

ΕἸ]65 αὶ οπῦ θηϊθνέ 365 [ἀοαϊτ65 μού! 4868. 

γοΙοὶ ἰῈ ἰοχίθ τηόπηθ ἦ65 οὔ) δου να 0 8 

ἀ᾽ Αὐϊδίασαιβ : ἣ διπλῆ, ὅτι πηρὸν οὐ 
τυφλὸν....γ ἀλλὰ τῆς ᾧδῆς πηρόν " τί γὰρ 
ἣν αὐτῷ βλαδερὸν, χιθχρῳδῷ ὄντι, εἰ 
τῶν ὀφθαλμῶν ἐστερήθη; μᾶλλον γὰρ 
προσεχτιχὸς ἂν ἐγένετο τῇ τωνασχία᾽" 
τόν γε δή τοι Δημόδοχον ἣ Μοῦσα 
Ὀφθαλμῶν μὲν ἄμερσε, δίδου δ᾽ 
ἥδεῖαν ἀοιδήν (Οαγεεέο, 1Π, 64). 

600. ᾿χλέλαθον, οὐδ ἰνίογιονν ἐπ) δον μετιέ : 

61165 ἰὰϊ ἤγοηΐ οὐ] ον Ἰ᾽γς 41 Π᾽ἀναὶ 
ΠΠαϑένό, 1.6 νοὺ5 δδὲ πηαυσαό ἀ6 1006] ἀὰπ5 
16 πιδηπϑου 46 Ὑ ΘΏ156; πη 15 1] ΠἾὟΥ ἃ ροϊηΐ 

ἀδ ποῖθ 41] ΘΧ ρ!! 486 165 πη οὐ5 46 1 αἰμόϊξδβο, 
608. Κυλλήνης. ΟἾε5᾽ 16 πιοπί ΟΥ]]ὲπο 

41 ἃ ναἰὰ ἃ Μοϑγουγο ᾿᾽ἐριπὲΐθ 46 Ογ]]έ- 
πῖ6η. 1] ἐΐαιὲ πό 581 σοί πιοηΐασπα, δὲ 1] Υ 

ὀΐαιε ραν ου]Π γθιηθπὶ δὐογό. 1.6 ΟὐἹ]]ὸπο, 
Δα]ουγ μα] Ζγτῖα, βόραγαι ᾿᾿Ασοδάιθ (ὁ 

Τ᾽ ΑςδΒαΐο. 

θ04. Αἰπύτιον... τύμόδον, 16 ἴοπῖθοαιι 
ἀ Ἐργίιβ. (δ τομπιθθαι ὀΐαις δὰ. ἴθ ρϑη- 
ἐμαπεὲ ἀπ ΟΥΠὸπο, ἔργίαβ ἀναὶξ ἐξέ ἀπ τοὶ 

Δ᾽ Ατοδαϊθ. 
θ0ὅ. Φένεον. Ῥ]ιόπόε, 81. ᾧἂπ ας ἀὰ 

πλόπηθ ποίη, δεῖ δυ]ουσα πὶ Ῥῃοπόδ. --- 

Ὀρχομενόν. Ο 6588 1ὰ ν1]]6 (1 [αἴ 51 ϑοινθπηῖ 
ΡΓΙ56 ἀυγαηὶ 165. βιιουγο5. (ἃ Ρέϊοροππὸθο, 

οἵ ἀοῃ" Ἐραπηποης5 ἐγαπϑρογία 165. ΠᾺ}01-- 

ταπῖβ ἃ Μόρ!ορο!!δβ. ἱ 

606. Ῥίπην.... ἈΒΙρό, ϑέναιιθ, Ἐπὶϑρό, 
μουν ρσα 685. 585 ΓΘΠΟΠΊ, 

607. Τεγέην.... Τέρέρ, αὐ]ουχά μὰ] δὴ 
γιιΐηθ5. ἃ Ραϊ]όο- ρίβδοορὶ, ργὸβ 4ς Τυῖρο- 

1π|πὰ : Μαπέϊπέθ, ἴαπηθιιβθ μὰν 1ὰ νἱοίοῖγα οἱ 

1Ιὰ πουὶ 4 ραιαϊποπάαβ, 
608. Στύμφηλον.... ϑΘΕΥΠΙμΠΑ]6, 50 

Ιὰς ἀμ τηόπηθ ποπὶ, [ἈπΊθιιϑα Ρᾶν τ (165 

ἄοιχθ ἔγάναιχ 4 Ἤργου]ε: Ῥαγυμαβιθ, 1π- 
Θομηπ6 αἰ ἈΠ|Θὰγ5 : 66 ποπὰ ἀόβίρπαϊς Ρ]τ15 
ἴαγὰ ἀπ οαπίοπ ἀ6 ἴα ραγίϊθ ϑδιιάσοτιθϑὲ. 6 

ΓΑσοδάϊο, 
609. Ἀγχαίοιο πάϊς. 1.6 [|5 ἀ᾽ Αποόο, 
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ἑξήχοντα νεῶν πολέες δ᾽ ἐν νηὶ ἑχάστη 

[Π|] 

610 
3 “Ψ Ὁ 2 ' 

Αρχάδες ἄνορες ἔβαινον, ἐπιστάμενοι πολεμίζειν. 
"» - » ΝΆ .δὺ 3 

Αὐτὸς γάρ σφιν δῶχεν ἄναξ ἀνορῶν Αγαμέμνων 

νῆας ἐὐσσέλμιους, περάαν ἐπὶ οἴνοπα πόντον, 
5 Ἁ »" 7 »“7 ͵ Ατρείδης, ἐπεὶ οὔ σφι θαλάσσια ἔργα μεμήλει. 

ὯΔΑἂὯΑ Ὁ 59 Ν Ὧυ " 

Οἱ δ᾽ ἄρα Βουπράσιόν τε χαὶ ᾿Ηλιδα ὃῖαν ἔναιον, 
ο 

θὲ 

ὅσσον ἔφ᾽ γρμίνη χαὶ Μύρσινος ἐσχατόωσα 

πέτρη τ᾽ Ὠλενίη χαὶ ᾿Αλείσιον ἐντὸς ἐέργει᾽ 
-"Ἢ πτ Ἑ ᾿ . ἡ ὃ Δ᾽ 9 δοὶ « Ἷ 

τῶν αὐ τεσσᾶρες αῇγοι εσᾶν. έχα ον οι εχάστῳ 

νῆες ἕποντο θοαὶ, πολέες δ᾽ ἔμῥαινον ᾿Επειοί. 

Τῶν μὲν ἄρ᾽ ᾿Αμφίμαχος χαὶ Θάλπιος ἡγησάσθην. 620 

υἷες ὁ μὲν ἹΚτεάτου, ὁ δ᾽ ἄρ᾽ Ἑὐρύτου ᾿Αχτορίωνος - 

τῶν δ᾽ ᾿Αμαρυγχείδης ἦρχε χρατερὸς Διώρης᾽ 
τῶν δὲ τετάρτων ἦρχε Πολύξεινος θεοειδὴς, 
υἱὸς ᾿Αγασθένεος Αὐγηϊάδαο ἄναχτος. 

Οἱ δ᾽ ἐχ Δουλιχίοιο ᾿Εχινάων ρ᾽ ἱεράων 

Αραρόπον, τοὶ οἷν οΠμοἴ ἀ65. Αὐολάϊθηβ, π᾿ εδὶ 

ποπηπιό 46]. 
6ι14. Ἐπεὶ οὔ σφι.... 1.65 Αὐολάϊοπ5 

ὀϊταϊθηΐ δηϊὸγοιηθηΐ οοπίϊποπίαιιχ, δὲ Π6 
τοὺοαϊθπὲ ΡΣ ἅποὰπ Ροϊηξ ἃ ἰὰ πιο, Ἀ6- 
πιᾶγ162 ἄνθο 416] 5δοῖη Ἠοτηότο ΘΧρ! πο 
σομππηδηΐ 115 56 Ἰγουναϊθηΐ 505 ΠΠῸΠ. Αἰι551 
Ατσὶϑίασααο γϑ]οιῖθ-τ-] 1 αἰ 56 ργοποηοόο 
Ρὰν ΖΔόποάοϊεα, οπ Π6 51 Ῥοῦγ 01, ΘΟμΐΡ6 

[65 υϑὺβ 642-644. ΠΠ ργοο απο ο65 ΥῸΓ5 [ἢ - 

ἀἰβρθηβαθ !ο5.: ἀγαγχαῖοι δέ εἶσι. ς᾽ 
616. Βουπράσιον. Βιυριαδίοη ἐπ Ε]Ιάς, 

511 [05 σοπῆηϑ 46 1 Αο]αῖθ, μ᾽ δΐαιῦ Ρ] 115, ἅτὶ 

τα π|Ρ05 46 ϑιίγαθοπ, σα μπ ποιὰ 46 σοπίγόθ, 

--- Ἤλιδα π᾽δδὲ ροΐϊπῦ 1ὰ ν1]6 ἀ᾽ ἘΠ5 : Ηο- 

τὸ πὸ ἰὰ οοῃπαῖξ μοϊπΐ ; οἶδϑὶ ἴα ρὰγϑ οὰ 
ὀταϊοπὶ βἰταύθς ΒΌΡΓαϑίοπ εἰ 165 ἃ 165 γ1}}65 

465 Κρέεηδ. 
616. Ὅσσον ἔφ᾽ ρου ἐφ᾽ ὅσον, ιιαηι- 

ἐμὴ: φιαπέμοι ἀρνὶ, τοῦῖ 16 Του τοῖγο 486. 

Οεϑι Ἰεχρ]οαίοη 65 ΑἸθχαπάνπ5. ΥΥ ΟἹ εἴ 

ἀ᾽ αυΐγε5 σαρρουίθπε [ἃ ργυέροϑιοη ἐπί ἃὰ 
νοῦρ6 ἐέργει. Μα15 16 νοῦ} ἐπείργω π᾿ 65 
Ῥοϊηξ υδἰϊ6, --- Ὑρμίνη.... Ἡγνπῆπο, δὰ 
ἴθπη 05 ἄς ϑίγαθομ, π᾿ δχ δία θ]115, πιὰ ῖ8 500 
ποῖ ἐϊαϊξ γοϑίό ἃ ὑπ ῥγοιπομηίοϊνο  Νῖνυ- 
51Π6 βιι ϑιϑίαϊς ΟΠΘΟΓΟ, τηΔ 18 80115 6 ΠΟΠῚ 

Ἂς Μγυίυμμοιι. 

θ26 

617. ΠΠέτρη.-... 1,6. γΌΘΠοΡ ΟἸόπίθπ ὀξαιξ 

Ι6 βοπγιηθὲ ἀπ πηοπί 560]}15 ἄλη5 ᾿᾿Ασιαῖθ, 
510 ἰὰ ἰγοπε ὸνο ἀ6 ΓἜΠάς; ἴΙὰ σα} ἀ᾽ ΑἸ Ιδῖοπ 

Ράχαϊ ἀν ον ὀτό ἀλη5 16 βᾷγβ8 ποπιπιό ΑἸέ- 
διόοῃ, Ῥγὲβ ἀ'ΟΙ γπαρῖο.. 

6419. ᾿Επειοί. 1,65 Ἐρόρπϑ, ῥυϊμα 5 Πὰ- 
υἱξαπῖ5. ἀθ [ἜΠ4Ὸ, ραβοαϊοπε ρουν ἀ65- 

οοπάγα 4  ρέιυ5, 815 α Ἐπάνπιομ. Ἠοπιὸγα 

165 ποπηπιθ ἈΠΠ]ΠΘν5 Ε]όθπϑ. γογ. ΧῚ, 671: 

620. ᾿Αυφίμαχο:.... ΑἸρΒ πηά ας, σα] αὶ 
401 [υἱ τι μὰν Ἡδοῖουν, ΧΠῚ, 187: ΤΠᾺ]- 

Ρὶτ5... ᾿ποοηπα αἰ ἈΠ]]6αγ5. 

“ 62!. Κτέατου.... Οἰέλιιι5 ρὲτο ἀ᾽ ΑἸαρΠ1- 
τ 416, οἱ Επνγίι5 ρὸνο 6 ὙΠΆΠρΙα5, ἁαΐγ6 

4υ Επγνία5 "ΟΕ Ομ Π16η, ὀξαϊθπξ ἄθιχ ἔγὸγο5 

41 ἀναϊθηΐ Ρόυ] 5οῖι5 [65 οοὰρ8 ἀ Ἤργουϊο. 
1) ἀργὸβ σουϊαιηθ5 ἔνα ΠΠΠ 0 η5, 665 {5 ἀ᾽Αοἴοῦ 
τὰν αἰ Θηΐ “α᾽ χἢ 5611] ΘΟΥΡ 5; ΠηΔ15. 115 ἀναϊθηξ 

ἄδυχ [δῖθβ, ψααῖγο πηὰ]π5,) Ζυδίγο Ρἰεά5 οἵ 

1Π6 [ὉΓΟΘ. Ῥ6ῖι ΘΟΠΊΠΊΙΠ6, 

0622. Διώρης. ιογὸδ, Ἰο 615 ἀ᾽ Αὐπᾶνυη- 
ούεδ, δδῦ τὰ πῇ μεῖι θ]15 Ἰοϊη, ΙΥ͂, 618. 

658, Πυολύξεινος. ῬοΟΙΥ χη βαγνόσαξ ἃ [ἃ 

βσαθνγθ, οἵ γϑοὰῦ οἷ αἱ {Π|γ5568. ΘΟΠΠΠΊΘ 

᾿ιότε, α ἀργὸβ 105. γόοϊἰ8. 46 1ὰἃ ΖΤόἑόρογιϊε. 

ον. (γοίξ “αρηιεπία., ἤοπι. Ὀιάοξ, 

Ρ. 584. 
625. Δουλιχίοιο.... Πα Ομ απ. οἱ [68 
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νησων, αἵ ναίουσι πέρην ἁλὸς, Ἤλιδος ἄντα᾽ 
τῶν αὖθ᾽ ἡγεμόνευε Μέγης, ἀτάλαντος "Λργῇ, 

Φυλείδης, ὃν τίχτε Διὶ φίλος ἱππότα Φυλεὺς, 

ὅς ποτε Δουλίχιόνδ᾽ ἀπενάσσατο πατρὶ χολωθείς᾿ 

τῷ δ᾽ ἅμα τεσσαράχοντα μέλαιναι νῆες ἕποντο. 630 

Αὐτὰρ Ὀδυσσεὺς ἦγε Κεφαλλῆνας μεγαθύμους, 
οἵ δ᾽ Ἰθάκην εἶχον καὶ Νήριτον εἰνοσίφυλλον, 
χαὶ ἹΚροχύλει᾽ ἐνέμοντο χαὶ Αἰγίλιπα τρηχεῖαν, 

οἵ τε Ζάχυνθον ἔχον, ἠδ᾽ οἱ Σάμον ἀμφενέμοντο, 

Ἐομίπαάθϑβ ἐϊαϊοπὲ ἀ65 "οἱ ἀλπ5 [ἃ πῖον ἴο- 

πίθηπο, ἃ [δι οιο γα ἀ6 ᾿᾿Αομόϊοῦλ5, (85 

ἡ]οἵβ, ποπηπηόβ δυ]οσγὰ ἢα1 ΟγΖο αν, δοπὲ 
ΡῬΓΌΒΖ6. ἱπμαιτέβΒ. Πὰπ5 Ηοπιὸγθ, ἢ ]1- 
οὔΐαπι οἱ 165 Κομίπαάθο [οσπθπξ ὑπ Εταΐ 

ἀϊδεῖπος ἀθ σοϊαὶ αἰ ἼΠγ556. ΟΖ α ἁῖγο5 
Ροδίοβ, 0.556 δϑὲ σοὶ ἀβ Τυ]] θλαπι, 1᾽Δ4- 

76 ει 2 ἰϊοίνιι5, δα Ἰαϊϊπ, 5 σπιῇο εἴ ίγεε. 
ΠῚ εϑὲ νσῶϊὶ σι Ρῃγ]έθ, γοὶ ἀθ θυ] απ δὲ 
Ρὲτθ ἀε Μέρὰβ, ἐζαῖξ 16 πᾶν] ἀ6 Ἰὰ βὰν 
Αγ 556, οἱ 4ὰ6 Μόρὰπ5, οἰιεῖ 465. Ῥυ]1- 
ΘΠ ]6η5, ἐΐαϊξ ρθε -ἢ]5. 46 Τιάθρίθ, Οπ ἁπιστὰ 

οοπϑιἀέγέ 165 ΠΟ] 6 πη 5. σομηπηα δι θογάοη- 

πόϑ ἃ 1 5βιιχουαϊποίέ ἀὰὰ σγὰπα ΥΤῸΪ 465 1165. 
626. Ναίουσι, Τασεπέ, 5ἰέε δισυξ, Ἠοταὸγα 
ΘΠ ρ οἷο δουνθηΐ ναίω ἀδΔη5 τ 56Π5 ΠΕῸΐΓΘ. 

ΦΔέποαοϊε ἐουῖναι! οἱ ναίουσι. ΑὐΙδίαΓ΄ 6 
ἴὰ1 ΤΘΡΓΌΟΠ6. 66 σοπημη8 τπ6 ὀτουγ 6116 : 

οὐ νοεῖ δὲ (α]ουΐοξ : ὅτι ναίου στὴ ἀντὶ 
ναίονται. -- Ἤλιδος ἄντα. Ἠοπιὸγα 

ἀοππαῖξ ἰοὶ ἂὰ τηοῦ ΕΠ 46 ἀπ 5 σπιΠοαῦομ 

41 σοΥΓ ϑροπά ἃ Ετο]θ εὐ Ασφαγπαπῖθ, ἃ 

ΠλΟΪΠ5 ΠΙᾺ ῸΠ Π6 5ΊΡΡοΟΘ6 41} 56 5011 

ἰτοπηρό 51: [ἃ ροβίοη 465 ἴ165 ΚΟ πα 68. 
Πὰη5 Οάγοοόε, 1, 246, Ἠυοβίαμ) εϑῖ 

πομηπηέα ἃ οὐϊέ ἦἀδ ϑαπιέ οἱ ἀθ Ζδουπίμο: 
πΔ15 ΟΠ. ᾿Θΐ ΒΙΡΡΟΒ6Ρ {1} 5᾽αρὶὺ Ἰὰ αἀ᾽Ἰπη6 
ἀπῖγο 116 4π6 ἰὰ Ομ πὶ 465 Ἐομϊηαά65, 

5.1 ἰδλιξ. νον ἀδη8 66. γΑρρυοοΠθιαθπὶ 46 

ΠΟΠῚ5 1Ἰπα!]οαίοη ἀἶ ἀπ ργοχιμηό γέ}]]6. 
628. Φυλεύς. ῬΗγ!ές ἐξαιε [15 ἀ᾽ Απρία5, 

δὲ 1] ἀναϊῦ βοιΐθπα [65 νέο] πηαΐοη5 αἶἾἮ 6ν- 

ου]6, ἀργὸβ 16 ποίζογαρβ 4665 ἐϊα}]65. 
6831. Αὐτὰρ.... ὕεῖ5 πιαρααέ ἀδ 1᾽0}56] 

ἀλῃ5 16 τηδπιιϑουῦῦ 46  Θη156:; Πι815 11 ΗἾὟΥ ἃ 

Ροϊπί ἀθ ποίβ 81 1 αἰῃέϊέβθ. ---ὀ ῴΚεφαλ- 
λῆνας. Αὑὰ τοπὴρ5 46 ϑιίγαομ, [6 ποιὰ ἐδ 
Οἐρ μα]! πὶ θη5. ἐϊαϊς οσπό ἀὰχ Πα Ια 5 ἀ 6 

1116 ἀφ Οἐρμιαι]!έπιθ, ἰὰ ϑαπιό οἱ ϑἅπι05 
ἀ Ἠομπηὸδνθ, ἰὰ Οέρϊιαϊομιθ αἰ ἀπ) αι  ᾽}να1, 

Ἠοπιὲγο ὀΐθπα ο6 ποπὶ ἃ ἴοιιδ 185 βθι 0165 
ἀὰ τογᾶσπηθ αἰ ἼΠ|γ856. 

683. ἸἸθάχην. {πᾶ χαθ π’ ἐζαϊξ φαΐ .πο ρ6- 
{6 ρογοι ἀπ τογάσπιο 4 ἼὌΠγ556, --- Νή- 
ρῖτον π᾿ Ἰπάϊητι6 Ρᾶ5 τπὸ ἴἰ6 ἀϊδυϊποῖς α᾽Π1Πὰ- 
416. 1,6 Νόνιξομ οἷ Νόγιτοβ ἐζαϊξ πὸ τποη- 
οτος 4 ΠΒΆΖιιθ πηόπηθ, ἂὰ δια ἀδ 116; δὲ 

οἶεδὲ Πδαιθ 4π6 νεῖ ἀόδίρπον τρις 

Χαληᾷ 1] ἀἰ!, Εἰ πόϊάε, 1Π1, 271, ἀργὸβ Ἀν ΟῚ 
ΠΟΙΠΊΠη6 ΠΡ ΤΕ ΤΙ͂ΡΗ εἴ ἐμάν, : εὲ ΜΝορίίος 

αγάπια σακὶς. 

638, Κροχύλει(α).... Οτοογ]όε5 οἱ ΕρῚ Πρ 5 
βοῃΐ, ἀϊ-οη, 65 ποιηβ 46 ᾿ἴθαχ οὐ 46 οὺπ- 
ἐρέθ5 ἀλπ5 πᾶ α6, οἷν, 5ϑοπ ἀ᾽ αυῖγοβ, 465 
ΡΪασθθϑ ἀὰκ ἐοπποηΐ νοϊϑῖπ, (δια ἀθυπιὸγο 

ΟΡΙὨΙομ Π6 5 Δοσογάθ. ροϊπὲ ἄνθος [6 ἰθχίθ 

ΔΗοιηὸγο, ΠΠ| πα βδϑῖὰ σαεδδίϊοπ ἄἰι οοπιϊ- 
ποηΐ συλ γοῖ5 63, ἴοἱ, οπ δϑὶ ϑῃθοῖο 
ἀὰπβ [65 1165. (8 βομΐ πηόπιθ ργΟ] )] Θπιοπὲ 
ἄδαχ ᾿]οῖ5. 

684. Οἵ τε Ζάχυνθον ἔχον. 1,6 ῬγΓΕπιΐοῦ 
ἀλλοῖα 46 66 νϑὺβ5 π᾿ δδῦ ρὰ8 δοῃίοσπη ἃ 18 
γὸρ]6 ἀθ ροβιίϊίοπ. (᾽δϑὲ ὑπὸ ]Ἰίοθποθ ἦι 
πηδπηθ ΘΘΠΙΘ 416 (6118 416 ποιβ ΔΥΟΠΒ 
ποϊέθ Ρ]ὰβ Πιᾶμῇ, νϑὺβ 4θδ, ἃ ργόροβ ἀκ 
πιοῖ Σχαμάνδριον. Π] 65 ργοράθ!ς χα 16 ζ 
ἀθ ΖΔάχυνθος 568 ΡῬΓΟΠΟΠΟΑΙΣ οἷ Θομπηθ απ 
ΒΙΠ|0}6 ὃ, Οἵ ΘΟΠΊΠΙΘ ΠΟΙ ς δηΐτθ ἀθριιχ 
γΟΥ6}165, ΟποΙ ιι65-τιπ5. γοπάγαϊοπ 4υῸπ 
ἐογινῖξ, (ἀπ Ηοπιὸγο, Δάχυνθος εἴ ποπ Ρὰ5 
Δάκυνθος. Μαῖ5. ὙΊνρΊ]α, 41 [αἱξ ἃιδ5ὶ, 
Επόϊάε, 111, 270, ὅπ ἢἤπα!α Ὀγὸνα ἀθναηΐ 
Ζαοσγηέλιδ, ἃ σομβοῦγό 1ὰ Ἰθίίσο ἀσαθῖο.: 
Τουΐ ο6 φιρ ᾿᾽Ὅπ Ῥϑυξ ἀἴνθ, οἾδδὲ 46 16 ζ 
Π6 50ηπαὶΐ Ροΐπὲ οὶ ἄγδς 88 ψδ]θισ ΡΥΠΠηλϊ- 
ἔνθ. ΖΆΘΥΗΙΒΘ ἃ Ῥγθβάιι6 σοποοινό βὸπ 
ποῖ. (ὗδδὲ Ζαπίθ, τπθ 465 σγάπα65 ἴ[65 46 
ἰὰ πλθῖ Ἰοῃΐθηπο. --- Σάμον. 1,6 φυ Ἦο- 
ΠηδΘ ΠΟΙΏΠΊΘ ϑαπιο5 οἱ ϑαπιό οοὲ (ό- 
Ρ)αΙ Ομ. Δέποάοϊς. ὀουίναι, 

Ι-- 90 

ἰεὶ πιόπιρ, 
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οἵ τ ἤπειρον ἔχον, ἠδ᾽ ἀντιπέραι᾽ ἐνέμοντο. θ8Ὁ 
ἱ 

τῶν μὲν Ὀδυσσεὺς ἦογε, Διὶ αἶτιν ἀτάλαντος" Χδν μη 
"Ὁ δ᾽ ΄“ "-Ὁ . ὮΝ ηὰὼ 7 

τῳ αμα νὴξες ἕποντο ΟοΟ) θεχα μιλτοπάρῃοι. 

᾿] - ς - 3 Ν ε 

Αἰτωλῶν δ᾽ ἡγεῖτο Θόας, Ανὸόραίμονος υἱὸς, 
« φῶ " » Ἃ 

οἱ Πλευρῶν᾽ ἐνέμοντο χαὶ ᾿ὥλενον ἠδὲ Πυλήνην, 

Χαλχίδα τ᾽ ἀγχίαλον Καλυδῶνά τε πετρήεσσαν" θ40 
" Ὰ Ψ) - .ἃ. ΑΕ ἜΑ σ᾽ 8). 

οὐ γὰρ ἔτ᾽ Οἰνῆος μεγαλήτορος υἱέες ἧσαν, 
ρον “ς᾽ ᾿ » 5" δ Ψ ᾿ ἥ 

οὐδ᾽ ἄρ᾽ ἔτ᾽ αὐτὸς ἔην θάνε δὲ ζανθὸς Μελέαγρος 
ἐϊ 

. ἘΝ , ΟῚ Ἴ -“ 

τῷ δ᾽ ἐπὶ πάντ᾽ ἐτέταλτο ἀνασσέμεν ΔΑἰτωλοῖσιν- 

τῷ δ᾽ ἅμα τεσσαράχοντα μέλαιναι νῆες ἕποντο. 

Κρητῶν δ᾽ ̓ Ιδομενεὺς δουρικλυτὸς ἡγεμόνευεν, θΆ ζςπ 
ᾺἋ , ᾽ Ἐἢ 7 ῇ 7 

οἱ Ἀνωσόν τ΄ εἶχον Τόρτυνά τε τειχιόεσσᾶν, 

Λύχτον Μίλητόν τε χαὶ ἀργινόεντα Λύχαστον, 

Σάμην, οη ἀέριε ἀπ πιδίγθ. Αὐ]᾽βϑίδγαιιβ 
ΙΓ δὴ τϑρσγαπά, οἵ ἴαιδ ορβθυυϑὺ 486 16 οἢδῃ- 
δειπθηΐ ἀ Ἢ ἐπ ος π᾿ 6δῦ μὰϑ 58Π5 ΘΧΘΏ}]6 : 

ὅτι χατὰ τὸ ἀρσενιχὸν ἐνίοτε ἐχφέρεται 
τὰ εἰς ἡ λήγοντα. 

686. Ἤπειρον εἰ ἀντ'πέραι(α) 5οηΐ 468 
πιοῖβ ΒΥΠΟΠΥΠΊ65 ἴοϊ. 1] 5᾽ ἀρὶῦ δπ οἴει τὶ 
ΠΠτογὰ] ἀθ ᾿᾿Ασαγπάπῖθ, 46 ἴὰ ροχΐϊοπ τὶ 

δοχίϊιοιιέ «αὶ 65} θη (66 465 165 ΤΟ ΠΙ ΘπΠ68. 

087. Μιλτοπάργοι, ἃυχ Ἰομα5 σοιιρο8. 
1,65 ναϊδδβαιχ 4 ἼΠ|γ556 ἐζαϊθηΐ ρεϊηῖβ ἄνθο 
ἀκα νϑυα]]οπ, 

628. Θόας. Τποᾶβ, τοὶ 465 Ετο]ίθηβ, 

ὀζαϊ σποπηπιό ΡΟ. 501 ΘΟΌΓαΡΘ δ μὰ 50Π 
ἐϊοψαθποθ. 11 οομιβθαΐ νΑἰ]απιπηθηΐ, [Υ͂, 

δ27-8δ; 1] ἰαϊξ απ ἀϊδοοιχβ, ΧΥ͂, 286- 

299. 

6839. Πλευρῶν(α).... ΡΙδαγοη,, 507 1 Ἐνό- 

πα5; ΟἸὸπθ, 51} 16 πιοπὲ ἀγχουηίμθ: Ργ- 
Ιὸμ6, ποπηπιόθ μ]15 ἰαγὰ Ῥγοβοβίομ. 

640, Χαλχίδα... (δα. ΟἸΠα]οῖ5., ἁυ]οαῦχ- 
ἀἶἴαὶ Οα]αΐα, ὀϊαϊς διαόθ ἃ 1 ̓θια θοσ Παγ 6 

46 1 Ἐνέπυ5. Οαϊγάοπ, ἰαμμθαβθ μὰν 50Π 

ΒΔ Ώσ] 6:;, ὀϊαϊ! βιταόθ ᾿]115. Πα 511 ἰὼ πλθπηθ 

ΤΥ, 
θ41-642, Οὐ γὰρ.--.- Δόέποάοϊα οοπάδπι- 

παϊΐ 665 ἄδιιχ νϑῦϑ8. Γ᾽ ἀγραπηθηΐ α᾽ Αὐϊδίασιο 

οοπίτα ἰὰ ϑϑῃηΐθηεθ ἀθ Ζόποάοϊο δϑί ἃ5562 

[Α10]6 : εἴρηται δὲ ἐξ ὀνόματος (σοὐἰϊοοι 

Μελέαγρος) χατ᾽ ἐξοχήν. 1] δὲ ἐϊνᾶηρο 
46 Μόϊόαργε 3011 16 ΠἸ5 βὰν Θχθί!οποθ, 
ἃΥ ἢ τιπ [γὸγθ 16] απο Τγιέο. Ομ πο νοὶϊ 

Ρὰ5 υΐθπ ρουγίαμι ἃ 400] 50 ν γα 6 νῸ 15 

644, 5ἱ ΤΠοὰ5 ὀΐαιε παίαγθ! ]θιηθηΐ ΤΟΙ 65 
το] επβ. Ῥόουτν 41} 5οὶ: ἀθνοπα τοὶ, 1] ἔαας 
«4 ὈΕἙΠπέα5 εἰ ἴοιβ 165 5ἴθπθ αἰδεπὲ ἀἰβραγα. 
Ῥαειϊ-ὀῖγο τπαπααο- - 1] ἀπ οὰ ἄθιχ ν 615, οἱἷἱ 

11 ἐϊαιῦ φαθϑέϊοη ἐς Τ᾽ γαέο, οἱ οὰἁ Ἰ᾽οπ νογαῖῦ 
Ρουγααοὶ 165 ΕἸΟΙΘμ5 π᾿ ὀξαϊοπε ρὰϑ5 50115 [6 

σοιηπηδπάειηθπε 46 Ὠιοπιδάθ, Βοίῃε ρτο- 
ΡΟ56 ἀθ [πὸ : θάνε δ᾽ ἐν ξανθῷ Μελεάγρῳ. 
Ετ 1] ΘΧΡΙΠ (6 ἃ]ογ5 : « ΟΕ πμέιϊι5 π᾿ ἐταῖῦ μ 15 : 
11 ὀταῖδ που δι 16 σοῦρ5 46 50η Ε]5 Μέ- 

Ἰέασυθ. υ» Νίαῖβ Ἰὰ αἰ οαϊ!τό 5υ} 5ϊδέθ, Τ γάέα 

οὐ Τιοιηδάθ ἀδνυγαϊθηΐ ὄϊν πομπηιηόβ, ἐὲδ5 

«ι Ἠοπιὸγθ τομά οοπηρίθ 46 ἰὰ ἰογίαπθ 468 
ῬΒοᾶσ5, ογοζ ἰὰ ποίθ ΥἹ, 221. 

648, Τῷ, ἃ ὙΠοῦβ. --- Ἐπὶ πάντ᾽ ἐτέ- 
ταλτο, μοι πάντα ἐπετέταλτο; ογιηία 
ΘΟ) σά ἐγαπέ. --α Ἀνασσέμεν μουν 
ἀνάσσειν, 5ου5- απἴοπάπ ὥστε : μέ γόρπα-- 

"θέ, 

64δ. Κρητῶν... Τἀοππηόπέο οἱ 165 Ογόϊο!5 
50ηὉ 51{{Π|δὰπιπιθπὲ σοππιι5. Π)᾽᾿ ἀργὸ 1ὰ ἴγὰ- 
ἀϊοη α᾽ Ποπιὸνθ, [ἀοπιόπέθ γθίοσσπὰ Ποιι- 

ῬΘαβοπιθηΐξ ἀπ 8580 χογᾶμπιηθ. ὕογ. Οάγε- 

566, 111, 191-192, 

θ406. Κνωσόν.... ὅποβδε οἵ ὅποββ56, 
[ἀγηθιιθ6. ΡΝ 50} ἰ ΥἸΓΠ6 ; ἀογΐγπθ, οὰ-- 

ῬίζαϊΘ 46 1ὰ Ογὸΐθ, αν 16 Τό 16, ᾿γθϑααἶδι 
ταϊίιθιι 46 116 : ὁπ δα νοὶΐ 165 γαϊη05 ρχτὸβ 

ἂς Μαεββαγὰ. 

647. Λύχτον..., Τιγεῖα8, ΘΟ] μ16 465 1.ἃ- 
οὐάόμηομιθηϑ, ἂἃὰ ϑπ4 ἐθ ἀποϑβο; Μιϊεξ, ἰὰ 

πιόίσοροϊθ 6 ἰὰ νι} }6 Ἰοπίθηπο ἄπ πηόιηο 

ποηὶ:; ἰυγοαδίθ, ἂὰ 884 ἐδ 116 : δὸπ ἐρ1- 
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Φαιστόν τε ἱΡύτιόν τε, πόλεις εὐναιεταώσας, 

ἄλλοι θ᾽, οἱ Κρήτην ἑχατόμπολιν ἀμφενέμοντο. 

Τῶν μὲν ἄρ᾽, ᾿Ιδομενεὺς δουρικλυτὸς ἡγεμόνευεν, 6090 

Μηριόνης τ᾽, ἀτάλαντος ᾿Ενυαλίῳ ἀνδοειφόντη᾽ 
ὶ Ἢ η ᾿ 

τοῖσι δ᾽ ἅμ. ὀγδώχοντα μέλαιναι νῆες ἕποντο. 
Τληπόλεμος δ᾽ Ἡραχλείδης, ἠύξ᾽ τε: μέγασυτε; 

" ς 7 - ͵ - “7 ε ͵ 3 Π 

ἐχ Ῥόδου ἐννέα νῆας ἄγεν Ῥοδίων ἀγερώχων; 

οἱ Ῥόδον ἀμφενέμοντο διὰ τρίχα χοσμιηθέντες, θοὺ 

Λίνδον ᾿Γηλυσόν τε καὶ ἀργινόεντα Κάμειρον. 

Τῶν μὲν Τληπόλεμος δουρικλυτὸς ἡγεμόνευεν, 

ὃν τέχεν ᾿Αστυόχεια βίη Ἡραχληείῃ, 
τὴν ἄγετ᾽ ἐξ ̓ Εφύρης, ποταμοῦ ἄπο Σελλήεντος, 
πέρσας ἄστεα πολλὰ Διοτρεφέων αἰζηῶν. 660 

Τληπόλεμος δ᾽ ἐπεὶ οὖν τράφη ἐν μεγάρῳ εὐπήχτῳ, 

ἐπὸτο, ἀργινόεντα, ὈΙΔΠΟΙΙϑδαηΐθ, ἱπάϊαπ6 
ἀΠ6 ῬΟΒιΠοπ ἃπαίοσιιθ ἃ 661}16 46 1 Απχαν 
ἀἬογαςο (ϑαΐξίνες, 1, γι, 36), ὠμροσί ἐμ 

σααὶς ἰαΐε σαπάεηπέϊφιις, 

θ48. Φαιστόν.... ῬΗεβίοα, ργὸβ ἀ6 ἀοΥ- 
ἴγπθ; ἘἈἨγέοη, ρἷὰ5 ἰανά ἈΒΙΠγπηηϊο, 
Δα]ουγ απ Ἠδέϊπιο, - Εὐναιεταώσας, 
θῖθπ Ρϑαρ]όο5. Νοιιθ ἀν Ο 5 ΠΟι5-Πηδπη65 465 

ῬΑΤΕΟΙΡῈ5 ργόβθηϊβ διρίογόβ ἀθ οεδἰΐθ ἴα- 
ςοπ. Οπ αἱξ εὑῖ6 γε ρμασδαϊιέθ, τιτιδ᾽ σοι δι 

νογαπίθ. ὝονΘΖ Ρ]ὰ5 Παυΐ, γο185 6326, ἴὰ 

ποΐθ 811 ναίουσι. 
649. Ἑχατόμπολιν. Ὠδπη5 1᾽Οἀγο:66,, ἰὰ 

Ογὲΐθ πᾶ 46 4ααϊνο- υηρίτ- ΙΧ Ὑ11165; οἵ 

ο᾽έξαϊε Ἰὰ πιπθ 465 γαϊδοῃβ 4 Ἁ]όσαδϊθμς 165 
ΘΠΟΥΙΖοπΐθβ, ΡΟὰ πὸ 46 ᾿Οαγοεόο [ἀϊ 

αἀ᾽ Ἠοπιὸγνθ, 1] οϑὲ ἐνιἀθπὶ 4116 605 ΠΟΙ ΌΓ 65 
Π6 ἀοϊνθηξ ρὲ5 ὀΐγε ρυὶβ ὃὰ μὶθὰ 46 ἰὰ 
Ιοῖσθ, εὐ «υ}}}5 ΒΙ σὩΙΠοηΐ δα! Θπηθηΐ τι76 

δγαπαθ ψμαπέϊέό. 

661. Μηριόνης. ΟἾεδὲ Μόνιοπὸβ, ουὐ, 

ΘΟΠΊΤΩΘ Οἡ ἴδ ΠΟΙΏΠΊΒ 6 [γΆΠ9815, ΜΟΡΙΟΠ, 
411 ἀἰγίσθαῖς 16 ἐμὰν ἀ᾽᾿ Τἀοπιέπόθ ἀὰπ5. 165 
ἸαΓ41}165. 11 ὀιδιι 415 46. Μο]ὰ5 εἰ ἀθ Μεὶ- 
ΡΒΙ46, οἱ 1] ἀναϊξ ὀϊό ἂπ 465 ργόϊοπάδης5 
ἀ᾽ Ἠέϊὲπο, --- ᾿Ἐνναλίῳ. ΟἾ ε8ὲ ἀπθ ἐριμὲτο 
ἀθ Μαχβ, ἰδ δοἰϊιφιιοιια, [6 σιμθννἶθν, ΡΥῖ86 
ῬΟῸΣ 80Π ΠΟΙ τηδιηθ. Ππ5 Ηοπιὸγο, ἔπ γο 

δϑὲ 1π6 ἀόθϑϑα ϑϑι ] 4 }}}6 ἃ 1ὰ ΒΕΙΙΟπ 6 465 

Τιαῖη5. ἈΙπάγ 1162 ἰὰ σγηϊχὸθθ, ἀπ 16 τηοΐ 

᾿Ενναλίῳ : υα πὸ οοιηρία 416 μουν τπθ 
5.106, ϑαΐϊναηξ ΒοΙΠο, 16 ῥἰθα δϑῦ απ ρῥτο- 

οὐϊουιβηηαῦαιθ, ααλίγο Ὀγὸνθϑ, βὰν οοηδό- 
4αθπὲ πα 1516 ὀααϊναθπὶ ἀπ ἀδοΐν]ο. 

668. Τληπόλεμος. Τ]έροϊδὀπια 65ῖ ἰπέ ρὰν 
ϑαγρέάοπ, Υ, δδ9. 

θὅ6. Λίνδον.... Ιλπάα5, [αἴ γϑιι5. οἱ (ὰ- 

ΤΆ] 15 ἐξαϊοπί 165 ΡΥ ΠΟΙρΡ 165 Ὑ1}165 46 116 
46 ἈΠοάδ5. 

6ὅ8. Ὃν τέχεν.... (6 ν6 185 56 Τθυ 186 ρὰ} 
ἔτΟ]5 βροπαόε5, --- Βίῃ ἫἩ ρραχληείῃ, ἃ ἰὰ 
ἴογοθ Πποιοιυμόθηπθ : ἃ Ηργοι]θ. ἹἸΤμιορὸσο 
αἰ: γμογεῖς ἐφιιὶ νίδ, 16. οἴθυαὶ οουγάρσριιχ : 

οὐονα οαπιίι νίδ, 165 ΘΠ]6η5 ἃ ᾿οάοχαῖ 5110- 

ὉΠ; οἵ νύ ἀιωπαπα ἀὰπ8 ὙΊΡρΙ]θ, (Οόο;- 
ϑίψιθ5, 1, 198, δϑὶ ὑπ ΒΥ ΠΟΥ πιο 46 λομῖο. 

6ὅ9. Ἐφύρης (εἴα ἔρῃγτγο π’δδὲ ροΐμε 
ΟοΥπῖμο. (δὲ, δϑῖοῃ. {ιθὶ 165-85. 116 
γ1Π16 ἀ ΕΠ 6, δὲ 16 ἤδανθ 86}1615. χαΐ Μαϊ-- 
δπαϊ οοἴΐθ ν1}16 δὲ ἰὰ υἱνϊὸσο δα )οιγ 
ποπημηέθ ῬομΙοΐα. (δροπάαμὶ 1] 5᾽ αρὶῦ. 
α᾽ ἀργὸβ 165 γδάμεοη5. τϑ᾽ δεῖν ἃ Ηδργοι]θ, 
ἀἴἀπο ἀπίτο ἔρηγνθ Θποουο, 5ἰξπόθ θὰ 1 865- 
ῬΓΟΙΘ. Αὐι βία 6 ΡΆΡ]6 ἃ Ρ] 51 6 ι1}5 ΓΘΡΥ 565 
ἀὰ 86]1615. εὐ ἀ Ἔρμγνθ δὰ [6 8665. 1] 
65 Ῥαθθ Του)οιγβ δα ΓΙ ΠΘΒΡΓΟΥΙ6, 78 Π|815 Θἢ 
ΕἸΙά 6. 

660. Πέρσας, δγαπὶ ϑδοοασό, Αναπὶ 
ἀ᾽ αἰζαάα ον ΒΥ ]ὰ5 ΓΟ] 465 ὭΥγΟΡΘ5, εἰ ἀἾ6η- 
Ἰονθν 88 116 Αϑέγοομόθ, ποιηπηόθ διιϑδὶ Α5- 
τγάλπη!θ, Ηθγοι]θ. ἀνα βασοαρσό τουΐθ5. 165 
γ1ΠΠ65 νοϊβιηθ5. (65 νι] 65 ὀταϊθηΐ δι ἰ6 οοη- 
τἰποηΐ, ὁπ ἴαοθ 46 Οογουτο, Ρρᾶν οοπϑέσιοῃς 

ἀἀη5 ἰὰ ᾿ΓΠΟΒΘρΓΟ 6, 
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αὐτίκα πατρὸς ἑοῖο φίλον μήτρωα χατέχτα, 
ΜᾺ 7 “Ἐν “7 Μ » 

ἤδη γηράσχοντα Λιχύμνιον, ὄζον Αρηος. 

Αἶψα δὲ νῆας ἔπηξε, πολὺν δ᾽ ὅγε λαὸν ἀγείρας, 

βὴ φεύγων ἐπὶ πόντον ἀπείλησαν γάρ οἱ λλοι 

υἱέες υἱωνοί τε βίης Ἡραχληείης " 
« 5" Ἃ . 3 ἊΣ 

αὐτὰρ ΟὟ δῈ 
ἊΝ » ᾿ 

Ρόδον ἷξεν ἀλώμενος, ἄλγεα πάσχων" 
Δ᾽ τριχθὰ δὲ ᾧχηθεν καταφυλαδὸν, ἠδ᾽ ἐφίληθεν 

ἐχ Διὸς, ὅστε θεοῖσι χαὶ ἀνθρώποισιν ἀνάσσει. 

Καί σφιν θεσπέσιον πλοῦτον χατέχευε Κρονίων. 670 

Νιρεὺς αὖ Σύμηθεν ἄγε τρεῖς νῆας ἐΐσας, 
Νιρεὺς, ᾿Αγλαΐης υἱὸς Χαρόποιό τ᾽ ἄναχτος, 

Νιρεὺς, ὃς κάλλιστος ἀνὴρ ὑπὸ Ἴλιον ἦλθεν 

τῶν ἄλλων Δαναῶν μετ᾽ ἀμύμονα Πηλείωνα" 

ἀλλ᾽ ἀλαπαδνὸς ἔην, παῦρος δέ οἱ εἵπετο λαός. 675 

Οἱ δ᾽ ἄρα Νίσυρόν τ᾽ εἶχον Κράπαθόν τε Κάσον τε, 

608, Λιχύμινιον. Οἶδ5ὲ μὰν πιόραγάθ, εἴ 
δἢ νουΐαπὶ 16 ρσαγαμ!ν 465. νοΪῈ5 (6 ἴαϊξ 

ἀπ ὑχγαΐαὶ, 46 ΤΙ έροϊδπηθ ἀναϊῦ ἰμό 1.1-- 

ΟΥ̓ΠΙΠἾ 15.) 505 στα πα -οπο]ο, αἰππ σοι (6 

"άξζοῃ, 
066. Βῇ φεύγων. ΑΥ᾽δτάγτι6 ἀπγαῖ ᾿γός- 

[ἐγό βῆ φεύγειν. Μα15 1] ἃ τοϑροοῖό ]ὰ ἰθφὸπ 
ἀ65 ἀποῖθπϑ ἰοχίοβ, ϑολοίϊος : τὸ μὲν Ὅμη- 
ρικὸν ἔθος, βῆ φεύγειν ἀλλ᾽ ὅ γε ᾿Αρί- 
σταρχος οὐ μετέθηχεν, ἀλλ᾽ οὕτως γρά- 

φει᾿ βῆ φεύγων. (δὴ ΘΧΘΙΏΡ]86. τηοπίνο 
ΘΟμλ θη ΑὙϊδίαγιιθ. ὀΐζαις. ἀπ ὁ Πἴθαν δου π- 

Ρυΐϊοαχ. [1 πὸ οουτῖσο ἰὰ ἰοχίθ 4ὰ6 ἰὰ οὰ 
1ὰ ἀϊνογϑιτό ἀ65 ἰθοοπθ 'ϊ ἀοηπα 16 ἀνοϊ 
ἂς ΟΠ ο 511, -- Οἱ, ἐμοὶ, ἃὰ ἀλ0, ἀόροη.-- 
ἀὰπὶ ἀὰ νοῦς ἀπειλέω. (δ. π᾿ 68ῖ Ροϊπὲ πὰ 
ἉΓΈΊΙΟΪΘ, 

667. Αὐτὰρ ὅγ᾽ ἐς Ῥόδον. Ζέποάσοϊθ 
ἐοτῖνα αἶψα δ᾽ ὅγ᾽ ἐς Ῥόδον : Ἰοφοη 1π|- 
ῬΟ5510]16, 5610 ΑὐἹδέαγαιθ, Ραϑσααθ ἈΠΟα 68 
ἐϑὲ ἰου Ἰοῖη 46 ΓΈρινο, εἴ αὰθ Τ]ἐρο]ὸπιο ἃ 

ΘΥΓῸ δ 1ὰ τη6 } ἀναηΐ ἀθονάον ἃ ἈΠΌυα65. 

068. Τριχθά πὸ 566}}0}]6 μ]ι15 56 τὰρ- 
ῬογΙον, σοπιπι τρίχα ἀὰ γογ8 65, ἃ ἔγοὶβ5 
Ὑ1||65. 1.6 ποῦ χαταφυλαδόν τρᾶγάια 4} 

5᾿ρ11: ἀ᾽ππε ἀἰδεϊποιῖοι 46 τὰ} 5 ἀλη5 ὁΠ)ὰ- 
416 ν1116. 1,65 Ἐλαῖθ ἀουῖθη5 56 ραγίαροαϊθηῖ 
ἴοιιϑ 6 {γῸ15 Τὰσ65, ο6} 16 Ἤν] τι5, 66 116 ἀθ 
ῬΑ] ] 5. οἵ 96 }16 46 ΤΥ πηὰ5, αἰ αρτὸς 165 

ΠΟΙῚ5 ἀἄθ5 Ἠόυδο 65. οἱ 5 ἀ Ἤρτου!ο, --ὸ 

᾿ῬἘΕφίληθεν. Αὐϊδίαυιιθ Ἔχ] {πὰ] ο6. ποῖ 
ΘΟΠΊΠῚ6 5} Υ ἁναϊξ ἐφιλήθησαν ὑπὸ ἀλλή- 
λων, εἴ τορᾶγάαιε ἰῈ νθὺ5 669. σοιηπιο ἰπ- 
ἴουρο]ό. Μα15 1 αι μότοθο π᾿ δϑὲ ροῖϊπὲ [ϑιόο. 

670. Καί σφιν.... (δ νεῖ8 δϑὲ πιῖ5 Θη 6 
ΘΡΟοἢοῖθ ἀδλπ5. οουίαϊη65 ἐἀ!]οπ5. 1] πῪ ἃ 

ΔΌΘΘΌΣΘ ΤΆ]ΒῸη 6 ἰὰὸ Ρυόβοῦγθ. ΡΙπάδλγο 1᾽ ἃ 

οοηπτι, οἵ 1᾽ἃ πλόπαθ Πηϊτό. 1] 41 αι ὰ 1ὰ 
Ππαϊδϑᾶποθ 46 Μίποννο, αριΐον δὲ τοπιρον 

5" ἈΠοάθ5. ἀπ6 θ]αϊ6 οἶον ; πολὺν σε 
χρυσόν, Οἰγνιρίψιιες, 17, 90. 1,6 νϑὺ8 670 
δδὺ ϑὰπϑ Οὔ] “ΔΠπ5 16 πηϑιμβοῦῖ (6 ΝΘ ΠΪ56, 

Οδρεπάδηϊ 11 Π)»α5ϑαϊδ ῬΟΌΣ γΟΙΡ ϊό ἔταρρέ 

ἀ’ αἰιότὸδα οοτηπηθ 16 νοὺ5 669, 1,6 5. δῖ 

ἀς Ρίπάαγο, βίρπααηξ }᾿Ἰπηϊἰαϊοπ πολὺν σε 
χρυσόν, ἀἰϊ 46 ο᾽ἐδῦ τὰ οηργιπί ἐχ τοῦ 

ἀθετουμένου Ὁμηριχοῦ στίχον. 
671. Σύμηθεν. ϑγυηό, ὅποῦγα δυ]οιι- 

αὶ ϑ πὶ, ἴδ διἴαόθ θηΐγα ἈΠοάθ5. οἱ 

Οἰμλάο, 510 1ὰ οὐΐα ἀθ (γϊθ. 

678-67ὅ. Νιρεὺς;... Δέποάδοϊα οοπάλπι- 

παϊΐξ 065. ἴγ015 γϑ 8, δὲ 1] π᾿ ἄναξ Ρὰ5 πιόπι6 

ὀουιῦ 16 βεοοπά. Αὐ βία αρ [65 τηαϊπιϊθηΐ 
ἴοιι5 165 ἰγοῖβ, δἵ ΟΠ ϑὰη5 πιοίϊ. 

676, Νίσυρον.... Νίδγγα, δυ)ουγα ἢ] 

ΝΙΖαυ Ια, πη6 465 Θρονλάθ5, ργὸθ 46 (ὺ5; 
Οὐαραι]οβ οὐνὐ (ἀν ράϊῃο5, ἀπ]οιν μα] 5οὰν- 

Ῥαπΐο, 4ὰὶ ἀοππαῖξ 50ῃ. ΠῸΠὶ ἃ [ἃ πιθ6ι Θμΐ 6 

Ιὰ Ονὲδῖθ οὐ ἈΠποάθο; Οα805, δα] 1 

Οὑ850, Ργὸβ 6 (05. 
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χαὶ Κῶν, Εὐρυπύλοιο πόλιν, νήσους τε Καλύδνας" 

τῶν αὖ Φείδιππός τε χαὶ ΓΑντιφος ἡγησάσθην, 

Θεσσαλοῦ υἷε δύω Ἡραχλείδαο ἄναχτος᾽ 
“" , Χ “ 2 , τοῖς δὲ τριήχοντα γλαφυραὶ νέες ἐστιχόωντο. 680 
Νῦν αὖ τοὺς ὅσσοι τὸ Πελασγιχὸν Αργος ἔναιον, 

οἵ τ᾿ ἼΑλον, οἵ τ᾿ ᾿Αλόπην, οἵ τε Τρηχῖν᾽ ἐνέμοντο, 
οἵ τ᾽ εἶχον Φθίην ἠδ᾽ Ἑλλάδα χαλλιγύναιχα, 

Μυρμιδόνες δὲ χαλεῦντο χαὶ Ἕλληνες χαὶ Ἀχαιοί " 
- ἊΝ 7 Ὁ ΝΥ ε Χ 3 , τῶν αὖ πεντήχοντα νεῶν ἦν ἀρχὸς Αχιλλεύς. 685 

Ἀλλ᾽ οἵγ᾽ οὐ πολέμοιο δυσηχέος ἐμνώοντο᾽ 
οὐ γὰρ ἔην ὅστις σφιν ἐπὶ στίχας ἡγήσαιτο. 

Κεῖτο γὰρ ἐν νήεσσι ποδάρκης δῖος ᾿Αχιλλεὺς, 

χούρης χωόμενος Βρισηΐδος ἠὐχόμιοιο, 
τὴν ἐχ Λυρνησσοῦ ἐξείλετο πολλὰ μογήσας, 090 

Λυρνησσὸν διαπορθήσας χαὶ τείχεα Θήδης᾽ 

677. Κῶν. Τ]6 ἀ6 (ο5 δϑὲ ἔλπιθιιϑθ βὰν 
᾿ ἜςοΙε ἀ Ηϊρροογαῖο. --- Εὐ ρυπύλοιο. Ἐπ-- 
ΤΎΡΥΪΘ τοὶ 46 (ὑοβ μ᾽ δβϑὲ ρὰβ8 δοιαὶ {αὶ 
Ἰοθ ὰἢ σόϊθ δ5562 ὈΓΠ]ηΐδ ἀδπη5 1᾽ Π]α 6 
Γν ΤΟΣ ΎΠΙ; 566. ΧΙ ὕ75. εἴδι)», ΤΗ818 

ἘσσΥΡΥΪ Εἰ5 α᾽ Ἐνέπιοπ, ἀοπί 1] ϑθγὰ 
4υρδίοι ἂὰ σψϑὺ8 786. --- Καλύδνας. 1,65 
ΟὐἸ γάμο βοπξ, ϑυϊνδηΐ [65 ἀη5, Πιόγοβ οἵ 

δἰ γιηπᾶ: βυϊναπῦ [65 Δ ΐγ65, 66 5οηΐ ἰοιῖθ5 

Ιε5. ϑρογδάβθβ νοϊβίπθα 46 (οβ5, ἀοπί (ἃ- 

Ἰγτηπᾶ ἐξαϊτ [ἃ ρ] 5 σγάπαθ, 
678. Φείδιππο:.... ῬΒΙάΙρΡ6 δὲ ᾿Απιὲϊ- 

Ρἢα5 5οηξ ᾿Ἱποοηπιι5 ΕἾ] |6 05, 
681, Τὸ Πελασγιχὸν Ἄργος. Ατγροβ Ρέ- 

ἸΑ5ρΊαο ἀέϑιρπε ἰὰ “Γἢ 6558}16 θπ ϊὸυθ, ΘΟ. ΠῚ6 

Ατροβ Αοδαΐχιο ἀόβισπθ 16 Ῥόϊοροπηὲδβα 6π- 
Ἐ|6Γ. ου62 ἰὰ ποῖ ἴΧ, 141, Ομ! αιι65-ιῃ5 

ἐπΐεπάθπεξ οὶ, Ρᾶν γροβ ΡΟ] βρίαιθ, 56- 
Ἰειηθηξ ἰὰ Ὑ}]|6 ἀθ 1ιαυῖϑσα θὰν 16 Ῥέπόο, 
Δέποδοϊεα ἐογιναιῦ δυΐγοπηθηΐ 16 σοῦ5 : Οὐ 

δ᾽ Ἄργος τ᾽ εἶχον τὸ Πελασγικὸν οὖθαρ 
ἀρούρης. Τι6 πιοῖ τὸ, ἐἐἐπα, ταλγ ας 1’ 6χ-- 

ΠΟΙ Ι6ποα εὖ ἰὰ θϑαπίό ἀπ Ρᾶγ5. 
682. Ἄλον.... ΑΙο5 ου αλϊοβ, 50} 1 Απὶ- 

ῬΏγυβθ, ἂπ ριθά ἀπ τηοπῇ Οἴγυ8; ΑΙΟΡε, 

Ῥγὲβ 48 ΤΑ γ1556: ΤΎΔΟΙΠΙη6, 5ὰν 16 ρου] α Μ- 
"ἴα 4π6, ἀπ μἰδά ἀὰ τποπὶ ΟΕΐἃ. 

688. Φθίην.... ῬΒΕΒΙΘ. οὐ ῬΠΑγβα]ο, οὰ- 

ΡΊΐα]6. ἀτι γογάσπια 46 Ῥέϊόθ- Ηθ]]45, ψὙ}}}6 
ἀοπέ ὁπ Ἰρποῦα ἃ 5ἰϊαδίοη. δχαοΐθ ἢ Ὁ 

ἈΡΡΟΙαῖς (6 50ὸη ποπὶ 6 ἐθυυιοῖθ ΘηἴγΘ 
Ἰ᾽Αβοριι5 εὲ 1 πὶρόθ, χυὶ δὴ ἀόρεπααῖε, εἱ 

66 ποιη 5᾽ ὀἰθπα! μ].5 ἰαγτὰ ἃ τουῖθ ΄ὰ ατὲοθ, 
684. Μυρμιδόνες.... Μγνπιάοπδ. δϑὲ 16 

ΠΟΠῚ ῬΙΌΡΓΙΘ 465 ΤΠ ββα 6 η5 ἀ᾽ Α6}}116: 16 

ποιῃ ἃ Ἤε!]δπ65 Ἰθὰν" να παῖξ ἀ6 1ὰ ν1}]6 ἃ Ἢε]- 

145, δὲ ϑϑϊαὶ ἀ᾽ ΑἽομόθῃηβ 46 1ἴὰ σδροθ ἃ 1ὰ- 

416116 115 ἀρραγίθπδιθπὲ, Ασὶϊδίασαιθ : ἣ 

διπλῇ, ὅτι μόνους τοὺς ὑπ’ Ἀχιλλεῖ τε- 

ταγμένους Ἕλληνας χαλεῖ. 
686-694. Ἀλλ᾽ οἵγ᾽ οὐ.... Ζέποάοίε 

Ῥγοποποραὶξδ 1 αἰ]χότὸβα δοπῖγα 665 πιῇ υϑῦϑ, 
Αὐϑίασααθ 165. ἀόοίαυα ἱπα]5Ρ 6 π54}} 65. δῖ 
5618. [15 16 δοπὲ δὴ οἰΐϊεϊ ργθϑηαα ἰοῦ. 

687. Οὐ γὰρ ἔην ὅστις. 1] γ ἀναϊξ ρουτ- 
ταηΐ ἀ᾽ ἀυΐγοϑ ΟΠ 65 παν Υπ  ἀ015 : ΝΜ ποϑίμῖι5, 

Επάογο, Ριβαπάγορ, ΑἸοϊππόάοι, Ῥηοωηϊῖχ ; 

πηδῖ5. 115 586 οοπίουπγαϊθπε ἃ ἃ ρεηβέθ α᾽Α-- 

ΟὨΠ16- 115. 56. Τϑπαϊθηῦ θη ΤῸΡΟ5. --- Ἔπί 
ἄοῖν. ὀΐγα Ἰοϊπξ ἃ νευθρ6. Ἐπίοπαάθζ ἐφη- 

γήσαιτό σφιν, ε6 ἀαξ ὀφιϊναϊαπὲ ἀὰ ρέ- 
1 ΐ, σομητηδ ἰαπὲ ἀ6 (οἷ5 ἀλπ5 Ἠοπιὸγο. 

689. Κούρης, ρμιοίϊα οαιιδα, ἂὰ 5υ]θὲ ἀ6 
ἴὰ 1θαπα Π]16. 

690. Ἐκ Λυρνησσοῦ. 1] 5 ἀρ: ἀθ Τν- 
Π6886 οὰ Τυυγπὸθα θα Ττολάθ. Ζέποάοίθα 

ἐογῖναῖς ἐν Λυρνησσῷ. Μαϊβ ο᾽δδὲ ἃ Ῥμόβέ 
5015 [6 Ῥ]δοιι5 416 Βυιϑόϊ5. ἀγαὶδ 6 θυ 156. 
Αγἱδίασαπ : οὐχ ἔλαόεν δὲ αὐτὴν ἐν 
Λνυρνησσῶ. Υον. 1, 866 οἐ 392. 
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χὰδ δὲ Μύνητ᾽ ἔξαλεν χαὶ ᾿Επίστροφον ἐγχεσιμώρους, 

υἱέας Ἐῤηνοῖο Σεληπιάδαο ἄναχ 
΄ ἱ 

τος" .ῳ᾿ς 

τῆς ὅγε χεῖτ᾽ ἀχέων, τάχα δ᾽ ἀνστήσεσθαι ἔμελλεν. 

Οἱ δ᾽ εἶχον Φυλάχην χαὶ Πύρασον ἀνθεμόεντα, 695 
Υ͂ ΄- Δήμητρος : τέμενος; Ἴτωνά τε, μητέρα μήλων, 

πὐχίαλόν τ᾿ ᾿Αντρῶν᾽ ἠδὲ Πτελεὸν λεχεποίην᾽ 

τῶν αὖ τιρι τεσίχανς ᾿Αρήϊος ἡγεμόνευεν 

ζωὸς ἐών" τότε δ᾽ ἤδη ἔχεν κάτα γαῖα μέλαινα. 
Τοῦ δὲ χαὶ ἀμιφιδρυφ ἧς ἜΑΡΟΣ Φυλάχῃ ἐλέλειπτο το0 

χαὶ δόμος ἡμιτελής " τὸν δ᾽ ἔχτανε Δάρδανος ἀνὴρ 
γηὸς ἀποθρώσχοντα πολὺ πρώτιστον ᾿Αχαιῶν. 

δι Χ 9... ΦΓΟΚ ε “ ζ΄ Χ Τα Οὐδὲ μὲν οὐδ᾽ οἱ ἄναρχοι ἔσαν, πόθεόν γε μὲν ἀρχόν 
᾿ “} "7 

ἀλλά σφεας χόσμιησε Ποδάρχης, ὄζος Ἄρηος, 

᾿φίκλου υἱὸς πολυμήλου Φυλαχίδαο, 105 

αὐτοχασίγνητος μεγαθύμου Πρωτεσιλάου 
ὁπλότερος γενεῆ᾽ ὃ δ᾽ ἅμα πρότερος χαὶ ἀρείων, 

ἥρως Πρωτεσίλαος ᾿Αρήϊος" οὐδέ τε λαοὶ 

δεύονθ᾽ ἡγεμόνος, πόθεόν γε μὲν ἐσθλὸν ἐόντα. 

692-698, Μύνητ᾽ ρου Μύνητα. Μγηὸβ, 
τοὶ 46 Τύυγπθ586, ὅ0}) ἰγὸρο Ἐρ᾽βιυορμιβ οἱ 
5805 Ρὸγα νόπιιθ δοηΐ ἱποοπηι8, 

694. Τῆς, {{{ι|5 σατιδα, ἃ 50}. 516. 

θ9ὅ. Φυλάχην.... ῬΗνΙαοό δὰ ῬὨΠΠο- 
"46, ἃ Ρἱδά ἐκ πποπὲ Οἴμγυ8; Ῥυγαβ6, 
Ρογὲ 581} 16 σο]ίς Μά α6, 

696. Δήμητρος τέμενος. 

Ὧδ6 Οότγὸβ οϑὶ ργοργοπιθηὶρ Τ)ὀπηέξγιαπι, ἴαιι- 
βοῦν ἀθ 1ὰ ν1}}6 ἀθ Ῥυγὰβθ, οὰ Οἐγὲβ ἁναῖΐ 

τΠ ΘΠ Ρ0]6 δὲ ῇ θΟ15 ϑδογό, Αὐιδίασαιθ : ἣ 

διπλῆ, ὅτι οὐ τὸν Πύρασον λέγει Δήμιη- 
τρος τέμενος" ἀλλὰ πόλις ἐστὶ Δη- 

μμυήτριον χαλουμένη. --- Ἴτωνοα. Τίοπ, 
ΡῬΙὸΒ 46 Τιαγ 556, ἀναϊδ τἀπὶ Το ρ] 6 ἀ6 Μ|ι- 
ΠΟΡΥΘ. 

697. ᾿Αντρῶν(α).... Απίγοῃ οἱ Ριέϊέιιϑ 
ὀταϊθηῦ δι 1ὰ οὐΐθ, Ῥυὸβ 46 Ῥυγδβ86. 

699. Ἔχεν χάτα ροὺν χάἄτεχε; ο.--ἀ. 
χατεῖχε. 

700. Τοῦ-.-; 
6116 ἀ᾽ Αφαβίθ, 

701. Ἡμιτελής. ϑολοῖϊος: ἤτοι ἄτεχνος 
ἣ ἀφῃρημένος τοῦ ἑτέρου τῶν δεσποτῶν. 
16 ῬΓΘΙΠΆΪΟΥ 56Π5 ΠἾ5[ Ρδἃ5 5 Ε5[Δ 158} Ἰοὶ, 

Ἷ,6. βϑαποίμπαϊ 

ἄλοχος. Ο᾽ἐξαϊε Τιαοάδπηϊο, 

ΟἿ ἐβὲ μὰν Ἰὰ πιουσὲ ἀδ ᾿᾿όροιιχ 41 1ὰ [Ἀπ|}}}6 
π᾽οχιδίῖθ μ]115 δπεϊογο. Ῥυοϊόβι!αβ υἱναπῖ, [ἃ 
[Ἄπ41116 ἐϊαϊς τέλειος. Ῥχγοιόβι!αβ ππουΐ, ἰὰ 

νο]ὰ ἡμιτελής, παγαπΐ Ζαΐπ πιο ῖ τό. --- 

Δάρδανος ἀνήρ. ϑυϊναπὲ {6 | 1165 .--ἰιπ5, 
ο᾽οδὲ Ηροῖου Ἰαἱ-τηόπηθ. ϑυϊναην αἰ λυ γ65, 

οἾ68ὲ ἙΆΡΠοΥΡο, οἷ Ἐπόε, οἱ ἀπ ἦδς5 σοιη- 

Ῥάρποηβ ἀ᾽ πέρ, πόθ ἐϊταῖς 16. ρυϊποῖραὶ 

“ἢ οῇ 465 Τ)αγ ἀλπ65. Υ οὐ. Ρ]1ι5 1.5, νϑὺ5 89. 
702. Πολὺ πρώτιστον. Ὀ’ ἀργὲβ ἰὰ ἔγὰ- 

ἀποη, Ῥυοϊόβιϊας 8868 ποιημηηαὶξ 10]45, οἱ 

ΙῈ ποπὶ ἀθ Ῥυοϊέβι]αβ ἴὶ ἴὰϊ ἀοππό ἀργὸβ 

88 ΤηοΥΐ, ΡΆΡΟΘ. 411} ἀγαῖϊδ τη]5 16 ῬΓΘΠΏΪΘν 

᾿ 46 ᾿᾽αγιηόβ, πρῶτος τοῦ λαοῦ, [6 Ρἰεα 5: 
16 50] θπμθπηὶ, 

209. Οὐ πῆχ, 

Ῥγοιέβι! 5. 

704. Ποδάρχτης. Ῥοάανοὲθ ρᾶγαϊξ ἃ ρθῖπ8 
ἄδλη5 1 7ἰαάίε. Τὶ π᾿ δϑὲ ῥ᾽ 5. ποιηπηό “α᾽ δὰ 

γ0}5 ΧΙΠ]Ὶ, 698. 

707. ὋὉπλότερος, οοπηπιθ 86 ΓΘ Γητι6 

Ἐπιδία!Π6, οδὲ ορροβό ἃ πρότερος : Ῥοάἀαγοὲδ 

ὁτα [6 Ρ]ὰ5. 16απὸ: Ῥχγοιόβι [5 ἐζαις 1 αἰπό, 

- Ἅμα, νερο ἄρα. «ϑοϊιοῖϊες : οὕτως αἱ 

ἡ οιστάρχου, ἅμα, οὐ διὰ τοῦ ρ, ἄρα. 

165 501445. διηθπόβ. ΒΔΓ 
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τῷ δ᾽ ἅμα τεσσαράχοντα μέλαιναι νῆες ἕποντο. 
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Οἱ δὲ Φερὰς ἐνέμοντο παραὶ Βοιδηΐδα λίμνην, 

Βοίδην καὶ Γλαφύρας χαὶ ἐὐχτιμένην Ἰαώλχόν᾽ 

τῶν ἦρχ᾽ ᾿Αδμήτοιο φίλος παῖς ἕνδεχα νηῶν 
Εὔμηλος, τὸν ὑπ’ ᾿Αδμήτῳ τέχε δῖα γυναικῶν 

Ἄλχηστις, Πελίαο θυγατρῶν εἶδος ἀρίστη. 11 

Οἱ δ᾽ ἄρα Μηθώνην καὶ Θαυμαχίην ἐνέμιοντο, 
χαὶ Μελίθοιαν ἔχον καὶ ᾿λιζῶνα τρηχεῖαν " 

τῶν δὲ Φιλοχτήτης ἦρχεν, τόξων εὖ εἰδὼς, 
ἑπτὰ νεῶν " ἐρέται δ᾽ ἐν ἑκάστη πεντήκοντα 
ἐμδέδασαν, τόξων εὖ εἰδότες ἶφι μάχεσθαι. 720 

Ἀλλ᾽ ὁ μὲν ἐν νήσῳ χεῖτο χρατέρ᾽ ἄλγεα πάσχων, 
Λήμνῳ ἐν ἠγαθέῃ, ὅθι μιν λίπον υἷες ᾿Αχαιῶν 
[ον “- , Ὁ 5 [“ ἕλχεϊ μοχθίζοντα καχῷ ὀλοόφρονος ὕδρου᾽ 
“ 3 (δῇ “ὁ. "0.5 7 ξ Χ , “ ἔνθ᾽ ὅγε χεῖτ᾽ ἀχέων: τάχα δὲ μνήσεσθαι ἔμελλον 

Ἀργεῖοι παρὰ νηυσὶ Φιλοχτήταο ἄναχτος. 795 

Οὐδὲ μὲν οὐδ᾽ οἱ ἄναρχοι ἔσαν, πόθεόν γε μὲν ἀρχόν" 

711. Φεράς, Ῥῃὸνο5, γ1}}6 ρυϊποῖρα]α 468 
Ιὰ ΤΉ Θββα]θ Ῥέϊαβριοἴαθ, ἀγαηῦ ΡΟΝ 
Ρογξ Ῥαρᾶβεβ, --- Βοιδηΐδα λίμνην, 16 ἰὰς 
οἱ Ἰηᾶγαὶβ 46 Βωρό, 

712. Βοίδην.... Βαρό, Ρουτρ νοϊβιη ἀθ 
ῬΒὸγθβ ; ΟἸαρῆγγοβ, υἱ}]6 ἱποοῆπαθ 4᾽81]- 
Ἰθυγβ : [οἱοοβ, οὐϊὲ γα μὰν 1ὰ Ἰόέρεπάβ ἀ68 

Φἅ80η δὲ 16 ἀέρανξ ἀθ5 Αγροπδιίθβ : ἃ1- 

Ἰουγά αὶ γοΪο. 

714. Ἐὔυνηηλος. Ἐππιηόϊι5 οϑὲ ὑπ Πέτος 

5567 ΟΌΒΟΌΓΣ ; ΠηΔ15 500 ρὲγθ Αἀιηὸξο, Α- 

οοοίθ 88 πιὸγθ, Ῥῃόγὸβ οἱ Ῥό]15 565 δἴϑιϊβ, 

50ῃΐ 465 ΠΟΠῚ5 ᾿πΠΠΟΥ 8 1568 ΡΔ. 165 ροδΐἕοϑ. 

716. Μηθώνην.... Μέτϊποπο, ν1}}6 ἀ6 1ὰ 
Μαρπέβιθ, δὲ ΤΉ θββϑα!α: ὙΠδυτηδοῖθ, μ]15 
τατὰ ΤΠδυμηδαι65, ἀδη8 16 ψοϊδίπαρθ 46 
Μότμοπο, 

717. Μελίδοιαν.... ΜέϊΠρέε, 58. ὰπ σο]ία 
ἀπ πηόπηθ ποιι, οα ρ ἴα 16 ἀπ γογάππιθ 46 ΡἢΙ- 
Ιοοτὸτο ; ΟἸΐζοι, ρϑεϊξ θοὰγρ ργὲ5 ἀ6 ΜΈόθέεο. 

718. Τῶν δὲ.... (δ. νϑῦβ, σοιηχμηβ δοΪαὶ 
αυθῃ ἃ νὰ ἴ, 11, πὰ 46 ἀμεῖν]ε αυΐλα 

ῬΓΘΠΉΪΟν Ῥἱθά ; 16 γϑὺ5 ρυξοόάεπε εὐ 16 υϑὺβ 
5 νὰ Πξ 56. Τουτηϊποηΐ ΡᾺΓ ἴγοῖ5 ϑροπάόεβ, 1] 

οδὲ ἐνϊἀθηΐ χὰ ἴθ βροπάέε οβὲ ρανΐουξ, 
Ροὰυν Ἠοπιὸγθ, ᾿᾽δσχαοῖ ὀφσαϊναϊθπε ἦτ ἀδο- 

ἐγ16. Δέποδοΐεα ὀογῖναιῖ, 1] δὲ νγδὶ : Τῶν 

αὖ ἡγεμόνευε Φιλοχτήτης ἀγὸς ἀνδρῶν. 
Αὐιβϑίαυαιιθ ργέϊδγε 1᾿Δαΐγθ Ἰθοομ, Ῥᾶγο8 
φυ Ἡοπιὸγθ, οοπηπηθ 11 αἰξ, οαγδοϊόγβθ ἔουιβ 
555 Πέγοβ, ἀδη5 ἴα (σέαίοριμο, Ῥὰν 1ὰ 408- 
16 41 ΘΓ οϑὲ ῬΥΌΡτΘ ἃ οἤδοιπ, Ρ.1]ο- 

οἰδέίθ 16 ρίυαβ Πα Ρ1]6 ἅρομο ἀθ ᾿᾽ἃγτηόθ : 

τόξων εὖ εἰδώς. 

728. Ἕλχεϊ μοχθίζοντα. ῬΑγοιΡεΓρ : 
« Ομ6}16 ἐξαϊε οοἴίθ δορὸς 46 ρ]αϊδ 5] γϑ-- 
6116, χα Ἑανριάθ δὲ ϑόρθοοῖα. Ἀρρδ]]θπὲ 

γοπϑϑδαπέδ, οἱ ἀ6 4806] γδρῖ]6 5᾽Δρ11-1}}Ὁ ΟἾ ἐβ8ὲ 
66 416 16 ροδίβ πα αἰ ρᾷ5:; πια]5 16 [αι δϑὲ 
ΟΟΣΙΘαχ ἃ ποίου ; ΟΡ 1] ρύόοῦνο 4υ Ἠοτηὸγο 

[αϊϑαῖῦ ἅπ6 σγάπάδ αἰ έγθποθ δηΐγα [65 0 }65-- 

511}68 Ργοά 65 μὰν 16 δ οἵ 66}165 χε ἾΠ{1|- 

βϑαϊοπὶ 465 ἀπίτηαιχ πη] [αἰ ηΐϑ. » 
724-72ὅ. Ἔνθ᾽ ὅγε.... Ζέποάδοϊε δοη- 

ἀαπηπαὶξ 665 ἄθαχ ψ615, 4 ΑΥἸΙβ[ΆΓ 6. ἃ 
λήθη γαΐβϑοπ ἀθ ἠἀδοίδγου ᾿πα 1506 Π58}65. 

724, Τάχα, μἱεπιδὲ. Οπ 41 σμΘυ ΟΠ ΟΡ 

ῬμμΠοοῖὸεα ᾿᾽αππόδ ϑαϊναπίθ. ΚΤ ΟΥ6Ζ 1 ΠΑ γ 56 
ἀθ ἴὰ βεοιΐέθ 1ΠΠ|ωπάᾶὸ ἄτα ἴὰ Οἠινδςἐογηαίἠιο 
46 Ῥγοοῖας (ΗΠ οιηὸγε 46 Πιάοι, Ρ. 588). 

726. Οὐδὲ μὲν.... Ἀόρόπτοη ἐοχίμε!!θ 
ἄπ νου 708. 
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ἀλλὰ 

ΙΛΙΑΔΟΣ 

Μέδων χόσμιησεν, Οἰλῆος νόθος υἱὸς, 

ἢ, [Π| 

Ἁ 

, .)» « ε δὰ δον 

τόν δ' ἔτεκεν Ῥήνη ὑπ᾽ ᾿Ὀἴλῆϊ πτολιπόρθῳ. 
“- ᾿ς 1.4 - 3 

Οἱ δ᾽ εἶχον Τρίχχην χαὶ ᾿θώμην χλωμακόεσσαν, 

οἵ τ᾽ ἔχον Οἰχαλίην, πόλιν Εὐρύτου Οἰχαλιῆος 180 

τῶν αὖθ᾽ ἡγείσθην Ἀσχληπιοῦ δύο παῖδε, 
ἰητῆρ᾽ ἀγαθὼ, Ποδαλείριος ἠδὲ Μαχάων᾽" 

τοῖς δὲ τριήχοντα γλαφυραὶ νέες ἐστιχόωντο. 

Οἱ δ᾽ ἔχον Ὀρμένιον, οἵ τε χρήνην Ὑπέρειαν, 
οἵ τ᾽ ἔχον ᾿Αστέριον Τιτάνοιό τε λευχὰ χάρηνα᾽ 780 

τῶν ἦρχ᾽ Εὐρύπυλος, Ἐὐαίμονος ἀγλαὸς υἱός" 
-“" ἣν “ Ψ 7 “ « 

τῷ ὁ ἅμα τεσσαράχοντα μέλαιναι νὴες ἕποντο. 

Οἱ δ᾽ Ἄργισσαν ἔχον χαὶ Γυρτώνην ἐνέμοντο, 

Ὄρθην Ἠλώνην τε, πόλιν τ᾽ Ὀλοοσσόνα λευχήν 
τῶν αὖθ᾽ ἡγεμόνευε μενεπτόλεμος Πολυποίτης, 180 

υἱὸς Πειριθόοιο, τὸν ἀθάνατος τέχετο Ζεύς᾽ 

τόν ῥ᾽ ὑπὸ Πειριθόῳ τέχετο χλυτὸς Ἱπποδάμεια, 

727. Μέδων. Μέάδοπ 5᾽ἐταῖϊ τέ{υρϊό ἃ 
ῬΠν]αοό, ἀργὸβ ἈΥΟΪΣ ΘΟΙΏΠ18. ὩΠ ΤΠΘΟΤΊΓΘ. 
ὙοΙὰ οσοχηπηθπὲ 1] ὀξαϊξ ΡΑΤΕ ἀνθο 165 ΤΠ 65- 
5816 η5, ἃἂὰ Ἰΐθιι αδΐγα ἄνθος 168 ΤΟ 6 ἢ 8 
εἴ ἄνθος βοὴ ἔγὸγβ Α͵αχ. Π δδὲ τὰ μὰν Ἐπέο, 
ΧΥ͂, 399. 

729. Τρίχχην.... ὙγΙοοα 50} 16 Ῥέπόδ, 
[ἈπΊθιιθθ ΔΓ 805 ἰθιηρὶα ἀ᾽ Ἐβουϊαρο ; 
ΠΏ οπηθ, ΡΒ ἰαγὰ ΤΗμπιέομ, ρ͵ασθα [ουία 

45 165 πηοῃΐασηθβ, Ργὲβ 46 1ὰ υ1}}6 ποπὶ- 

πιόθ θ]ὰ5 ἰαγὰ Μέϊνορο!β. --- Κλωμα- 
χόεσσαν, τοσμοιβ6. Αρίομ : τραχεῖαν χαὶ 
ὀρεινήν. 

780. Οἰχαλίην. ὝογεΖ ρ]υ5. μαυΐ 165 
ποῖθβ 4 νϑῦβ ὅ98. 

731. Ἀσχληπιοῦ. [ἃ ρῬέπυϊεϊδπια [ὀξαπὶ 

υγὸνθ, ἤδθυπθ ῬΙΌΡοβα 46 γϑπρ δου, η16-- 
ἐνὶ σατιδα, 66. ἸΟΠῚ ῬΓΌΡΥΘ ΡΆ1 16 ρδίγοῃυ- 

πιῖφις ᾿Ασχληπιάδα. ΜαὶΞ5 ᾿Ασχληπιάδα 
παῖδε 56γαὶϊδ ἃ μ]έοπαβμπηθ ᾿ἸΖΆΥΤΟ : ἰδ5 
δια Νἰς. Μὶς ἐ᾿ Εξομίαρο. 

752. Ποδαλείριος ἠδὲ Μαχάων. Ρο- 
ἀα]γα οὐ Μδομδοῖ βοπίὶ σοιηρίόβ ῬΆΡΙη 
ὀθιιχ (αἱ ἀναΐθηξ ἐτό 165 ργόϊοπαληῖς 4 Ηό- 
Ἰὸπο, 

784. ᾽Ορμένιον.... Ονπγέπέιιπι, Ὑ1}}6 46 
Ιὰ Μαρπόϑιθ, ὀζαϊς δἰ ἐπόθ ἅπ ρι6α ἀπ Ῥόϊοη, 

50 ἰἴ6 σοὶ  ἀθ Ῥαραβ65; [ἃ ἰοπέαϊπθ Ηνυρέ- 

--- 

ΤἼ6, βυϊναπὲ ΘίγΆ ΟΠ, ὅξαϊξ ἀπ τα] θὰ 46 ἃ 
Ὑ1}16 ἀθ Ῥῇμὸγαϑ, 

795. Ἀστέριον. ᾿Αϑτόνίοπ, Βουτγρ δὰ μἱθά 
ἀὰ τποπΐ Τιΐαπυβ, ἀδη5 ἴὰ Μαρπόβϊο, --- 

Λευχὰ χάρηνα. (ε 58οπΐ 665 ἰόϊεβ ἈΪ]δΔπ- 
ΠΠ65, 665 βοιηγηθῖβ ὈΪΆπο5, 411 ἀναϊθπὶ [αϊξ 

ἀομηοΡ ἰὰὸ ποῦ ἀρ Τιϊδηι5 ἃ ἰὰ πιοπ- 
ἴαρπο. 16 πιοΐ τίτανος 5ἰρηῖῆθ οἠαιϊα οἱ 
8766. 

796. Ἐὐρύπυλος. Εὐτγργυ]α Εἰς ἀἘνό- 
Π0 ἢ 6δὲ θθαποοιρ ρἷτ5. οὐδὲ γα χα Ἑπγυ- 
ῬΥΪ6 46 οβ πομπηπιό ρ᾽ιι8 μαυΐ, νϑὺβ 667. 

ΤΠ οσσαρο ἀπὸ μἷδοθ οοπϑι ἀόγ 0] 6. ἅπ ἀπὲ 

ΧΙ ἀκ 1᾽7|ἰαάε. 

738. Ἄργισσαν.... ΑὙρῖ558, Ρ]ὰ5 ταγτὰ Ατ- 
συγα, 58} 16 Ρέπόθ:; αγγίοπο οἷ αυσΐοῃ, 
ν1}16 ἀθ5 Ῥουγμὸθθβ, δὰ ἰα Ῥόπόέθ ὄραϊἱβ- 
τηθηΐ. 

739. "Ὄρθην.... Οὐμό, Ε]οπο, ΟἸἹοοϑ8- 

50Π, πΐγο5 γι] ]65 46 ἴὰ Ῥευυῃόρθιθ. 

740. Πολυποίτης. Ροϊγραῖὸ5, ἢ]95 ἀ6 Ρὶ- 
τιΠοὐϊς οἱ αἰ ἩΙρροάδμηθ, οϑὲ ἀπ ἀ65 Ὁ]05 
ἀἸβεϊησιιόβ ΡΆΣΠΩΙ [65 μόγοβ ἀπ βεοοπα γδηρ. 
ψου. ΥἹ; 29; ΧΠΙ 129-108, εἰς. 

7141, ἈΑθάνατος. ΖΔέποσοϊο ὀουίναϊξ ἀθά- 

νατον. Νίαϊ5 ΡιυΠοῦ5 ὀΐαϊξ τηοσίοϑὶ. ΟἾ δὲ 

1" ο"]δοιίοη α᾽ Αὐἰβίασαθ ἃ 1ὰ ἰθφοι ἀ6 Ζό- 
ποάοίξ : ὅπερ ψεῦδος. 
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ἤματι τῷ ὅτε Φῆρας ἐτίσατο λαχνήεντας, 

τοὺς δ᾽ ἐχ Πηλίου ὦσε χαὶ Αἰθίκεσσι πέλασσεν᾽ 

[9] 
ΕῚ [ -“ »" ͵ ᾿ 

ὑχ οἷος, ἅμα τῷγε Λεοντεὺς, ὄζος Ἄρηος, Τι5 

υἱὸς ὑπερθύμοιο Κορώνου ἹΚαινείδαο " 

τοῖς δ᾽ ἅμα τεσσαράχοντα μέλαιναι νῆες ἕποντο. 

Γουνεὺς δ᾽ ἐχ Κύφου ἦγε δύω χαὶ εἴχοσι νῆας" 

τῷ δ᾽ Ἐνιῆνες ἕποντο μενεπτόλεμοί τε Περαιθοὶ, 

οἱ περὶ Δωδώνην δυσχείμερον οἰχί᾽ ἔθεντο, 
οἵ τ᾽ ἀμφ᾽ ἱμερτὸν Τιταρήσιον ἔργα νέμοντο, 

ὅς ῥ᾽ ἐς Πηνειὸν προΐει χαλλίρροον ὕδωρ, 
οὐδ᾽ ὅγε Πηνειῷ συμμίσγεται ἀργυροδίνῃ, 
ἀλλά τέ μιν χαθύπερθεν ἐπιρρέει ἠύτ᾽ ἔλαιον " 

ὅρχου γὰρ δεινοῦ Στυγὸς ὕδατός ἐστιν ἀπορρώξ. 755 

Μαγνήτων δ᾽ ἦρχε Πρόθοος, Τενθρηδόνος υἱὸς, 
οἱ περὶ Πηνειὸν καὶ Πήλιον εἰνοσίφυλλον 
γαίεσχον᾽ τῶν μὲν Πρόθοος θοὸς ἡγεμόνευεν " 

τῷ δ᾽ ἅμα τεσσαράχοντα μέλαιναι νῆες ἕποντο. 

Οὗτοι ἄρ᾽ ἡγεμόνες Δαναῶν χαὶ χοίρανοι ἦσαν. 

743, Φῆρας, ἰὲ5 Οδηΐαιγοβ. ὕουοΖ ἰὰ 
ποσί 1, 268. 

744, ἸΠηλίου.... 1.6 Ῥόϊ!οπ οϑὲ ’Ϊὰ ἰἈπηθιιβ6 

πηοπίασῃθ 46 ΤἬΘ55Ά16; 165 Ετμΐοοθ5 ὀταϊθηὶ 

π6 Ρϑαυρίαθ νοϊϑηθ ἀπ ΡΙΠπά6. 
74δ. Λεοντεύς. Τιἐοπίέε. ἁγαὶϊξ ἐϊό ὑπ 

ἦ65 ρυέξεπάδληϊ ἀ᾽ ό]ὸπο. ΠῚ οϑὲ πηθηϊ]οπηό 
ΧΙΙ, 4180, 4188 οἱ ΧΧΙΠΙ, 837, 844. 

746. Κορώνου.... (6. ν6}}5 88 ἔδυ Π6 ΡΔΓΣ 
ΓΟ]5 ΒΡοπαόεθβ. (ουόπιι5 π᾿ θϑῦ ροϊηΐ ΘΟΠΠὰ: 
πη815 (όπέο, βοὴ ρὸγβ, δϑὲ ποιηπιό 1, 264. 

748. Γουνεὺς.... Οππόρ, ΡοΙδοππᾶρα 1η- 
οοηπα ἃ Ἀ1Π|6ὰγ5; ΟΥ̓ 5, ν1}16 ἀθ ἰὰ Ῥρὺ- 
γβέθ:θ, ἂὰ ρ᾽6α ἀ᾽Ὧπ6 τηοπίαρπο ἀπ πηόπιθ 
ΠΟΙῚ. 

749. Ἐνιῆνες... 1.65 Κπίαπο5 οἱ 165 Ρό- 
γὸθε5. οὰ Ῥευυῃὸθ 65. ΠΑ 1 τα]θ πὶ 165 τηοῃία- 
ὅπ65 ἀ6 1 Ἰπϊόνϊθιν 46 1 ΤΉ 6ββα]ο, 

τῦ0. Δωδώνην. Ἰ)οάοπρο ἐρραγίθηδιε ρυ]- 
ΤΑἸ ΕΠ γθηθηξ ἅιχ ὙΠοδργοῖθθ, Ρᾶν οὐπθέ- 
4πθηΐ ἀέροπάαϊε 46 ἰἴὰ ΤἬΘϑβα!θ, Οὐε}- 
4165-15 ΟΓΟΪοπὶ 4} πὸ 5᾽ἀρὶξ ροϊηΐ ἀθ ἰὰ 
[ἀτηθιβ6 Ποάοπο, παῖς ἀ Ὧπη6 ν1}}6 (ἃ πηόπηθ 
ΠΟπὶ ἀδη5 ἰὰ ἢ ββα θ ργορυθιηθηΐ ἀἰΐα. 
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761. Τιταρήσιον. ΤιΘὸ Τιϊαγὸθ6, δυῖτνο- 
πηθπὶ ἀπὲ Επγοΐα8, βόραγαις [ὰ ΤΉ Θ55816 ἀθ 
Ιὰ Μαοέάδοϊπο. --- Γργα νέμοντο, νεῖρο 
ἔργ᾽ ἐνέμοντο, ἐαᾳυϊναυξ ἃ ἐγεώργουν, 
αγαδατιέ, ουἸ τ ναϊοπῖ, 16 ἀοππα 1ὰ Ιθφοι 

Ο᾽Αὐβίασαιθ, μϑολοίϊθς : Ἰακῶς ἔργα 
νέμοντο, Ἀρίσταρχος. 

768, Οὐδ’ ὅγε Πηνειῷ συμμίσγεται. 
Τύδαα ἀπ ΤΙΊταγὸ56 6ϑί ρ 558 δὲ ΒΓΕ ΠηΪ ΠΘ 156, 
ἴλΠ415 4116 66116 ἀὰ Ῥέπέθ δϑὲ ργα οἱ 1Ἰπ|- 
ΡΙά6. 

7δὅ. Ὅρχον γὰρ..-... Οομβίγιι562 : ὁ 
γὰρ Τιταρήσιός ἐστιν ἀπορρὼξ ὕδατος 
Στυγὸς, δεινοῦ ὅρχου. Τι6 ΤΙϊαν 56 Ῥάπ5} 11 
Ῥοιν απ ἐσοι]δπιθηΐ ἀπ ϑέγχ; οἵ 76 ΔΓ 
Ι6 ϑίγχ, ο᾽ἐξαϊε Ῥγοπόποον 16 θ᾽ .5 Του υ 0 ]6 

465 βευηθηΐβ. Δεινοῦ ὅρχου 65 ἅπὸ ἃρρο- 
βδιτοη ἃ Στυγός. 

7066. Μαγνήτων.... 1.65 Μαρπὲζεοβ 
ὀταιοπὲ πιό]έβ, ἀλπ8 ἰὰ ΤΉ 6554 16, ἅνθὸ [65 

[Ρ11Π65 οὖ ἰὸ5 Ῥογυῃὸρθθ, οἱ ἐϊαϊοπὶ 
ΘΟΙΏΠῚ6 Θχ (65 Ῥέϊαϑσθϑ. Τιϑὰν οΠμοῇ Ῥγο- 
τποὔ5 δὲ 5δοη ρὸγε "δα γόάομ πὸ δοπΐ μὰ8 

ΘΟΠΠτ5 αἰ ἦἍΠ]|6ι1γ5. 
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νυ - ᾿ ΒΝ » , “ 

Τίς τ᾽ ἂρ τῶν ὄχ ἄριστος ἔην, σύ μοι ἔννεπε, Μοῦσα, 
" - ΡἈ ΝΣ Δ. Ὁ (δ .« 

αὐτῶν ηὐ ἵππων, οἱ μ΄ Ατρείδησιν ἕποντο. 

Ἵπποι μὲν μέν᾽ ἄρισται ἔσαν Φεσητιάδαο ΡΥ ᾿ ἀμ λον 
τὰς Εὔμηλος ἔλαυνε, ποδώχεας ὄρνιθας ὡς, 
»" Ἢ ΜΗ͂ΣΕ ᾿Αυδτν Β. ὍἋ -“" “.} 3 

οτριγᾶς, Οοἰετεᾶς. σταφύλῃ ἐπὶ νῶτον εἰσᾶας 7θ6 

τὰς ἐν Πηρείῃ θρέψ᾽ ἀργυρότοξος Ἀπόλλων, 
ἄμφω θηλείας, φόθον Ἄρηος φορεούσας. 

Ἀνδρῶν αὖ μέγ᾽ ἄριστος ἔην Τελαμώνιος Αἴας, 
ὄφρ᾽ Ἀχιλεὺς μήνιεν " ὁ γὰρ πολὺ φέρτατος ἦεν, 
ἵπποι θ᾽ οἱ φορέεσχον ἀμύμονα Πηλείωνα. 110 

Ἀλλ᾽ ὃ μὲν ἐν νήεσσι χορωνίσι ποντοπόροισιν 
χεῖτ᾽ ἀπομιηνίσας Ἀγαμέμνονι, ποιμένι λαῶν, 
Ἀτρείδη " λαοὶ δὲ παρὰ ῥηγμῖνι θαλάσσης 
δίσχοισιν τέρποντο χαὶ αἰγανέῃσιν ἱέντες, 

τόξοισίν θ᾽ " ἵπποι δὲ παρ᾽ ἅρμασιν οἷσιν ἕχαστος, 11 

λωτὸν ἐρεπτόμενοι ἐλεόθρεπτόν τε σέλινον, 

ἕστασαν ἅρματα δ᾽ εὖ πεπυχασμένα χεῖτο ἀνάχτων 

ἐν χλισίῃς. Οἱ δ᾽ ἀρχὸν Ἀρηΐφιλον ποθέοντες 
φοίτων ἔνθα χαὶ ἔνθα χατὰ στρατὸν, οὐδ᾽ ἐμάχοντο. 

761. Τῶν, ἀ᾽εὺχ : ἀ6 ὁδχ 46 16 νἱθ 8 
α᾽ ἐπιαπηόγου. 

7602, Αὐτῶν, ἀἶοιιχ δῃ ρϑυύβοηπθ: ἠδ᾽ 
ἵππων, οὖ Ρυῖὶβ 465 ὁμδναιχ, 

708, Φηρητιάδαο. Αἀιππηὲδίο, ρΡὸνο 4 Ἔυ- 
τηό]ιι5, ὀϊαις {15 46 Ῥῃηότγοβ. 

765. Ὄτριχας, οἰέτεας, Ρουν ὁμοιότρι- 
χας, ὁμοετεῖς : 46 πιόπηθ Ρ01], 46. πηόπιο 
ἂρο, --- Σταφύλῃ, αἰ αγηιδοῖηι, ἀ6 πἶνθαιι. 

766. Ἔν Πηρείῃ, ἀ᾽ αυγο5 ἐν Φηρείῃ, 

νεἶρο ἐν ἸΠιερίῃ. 1.ὰ Ῥόγνές οὰ Ῥῃότέθ ρμᾶγαϊῃ 

ὄΐγο 1ὰ οοπίγόθ νοϊϑῖὶπθ ἄἀθ Ῥἢδυθβ; δὰ ΟΠ 

Π6 οοπηαδῖξ Ρὰ5 46 οαπίοῃ ργΟρυοπηθηΐ ποιη- 

τηό ΠΠηρεία ἀλη5 ἴοὰῦ ἰῈ γεϑῖθ 46 ἴὰ 1165- 

5816. 1.ἃ Ιδρὸπ ἐν ΠΠιερίῃ 5 Δοοου ἀογαϊς ἄνα 

ΘΟΥ 1 Π65 ἘΔ ΑἸ] 5 501 1᾽6Χ1] ἀ᾽Α ΡΟ] οη οἢ 62 

165 Ποπηπη65, Νίδ!β ἰ6ὸ ραϑίου" αὖ κι ριρλνγϑο 

ἀ6 γιρρη 6, Θόορρίψιος, 111, 2. ποῖ5 τη πα 

ΑΡΟΙΙοπ ρσαγάδηϊ 165 ἔσοῦρθᾶιχ α᾽ Αἀπιὸϊο 

ἀλη5. ἰὰ ΤΊ] 655816 τηόπιθ, οἵ ρυο θα] θη ξ 

ἀδη5 ἰὰ Ῥῃόγόθ ου Ῥόέγόε. 

767. Φόδον Ἄρηος, |ὰ [αϊτ6 ἀ6 Νίαν5, 
ἴὰ {6 46 Ῥγοάμὶ Μαγϑ : [ὰ ἀόνοαίο. 

Οὐδὲ ἃ του χα ΐοπ ἐγαάαϊε Ἰοὶ φόδον μὰν 

ἐδ γΟΓ7η. Ἠοπιὸγα δπιρίοίθ ἰου͵οιιθ [6 

πιοὶ φόδος ἀλη ἰδ 8586η5 6 μΜμϊέθ. Οἡ ἃ 

γἱπηρὶ ποίθ8 α᾽Αὐιβίαγυ 6. βὰν 66. Ροϊηΐ, Π 
Υ Θἢ ἃ τηὴ6 41 ἃ ἰἔγὰϊξ ἃ ποῖῦθ ᾿)ϑϑᾶσθ 

Πηόπη6. Α ῬΥΌΡοβ 46 φέδεσθαι, Υ͂, 228 : 
ἣἡ διπλῆ, ὅτι τοῦτό ἐστι τὸ φόθδον 

Ἄρηος φορεούσας, τὴν ἐν πολέμῳ 

φυγήν. 
769. Ὄφρ᾽ Ρουν ὄφρα : ἄοπεο, ἰαπὶ 486. 

-- Ὁ, οδεἰαϊ- οἰ, ΑΘ 1116, 
770. Ἵπποι θ᾽ οἵ.... ϑιυρρ!έεζ : 

φέρτατοι ἤσαν. 
774. Ἱέντες. Τιαπολπὶ ἄϊβαιι65, Ἰάνοὶοῖβ 

οὐ δοθθ5. 1.65. οοιηρμ]πηθηΐβ. 5οπῇ 50115-6η- 

το πάπ5. 

776. Λωτόν. Ο᾽ όϊαϊ τπ που 6, ὑπὸ 

οϑρὸσθ ἀθ ἰγὲῆθ, απ 5 αὰρ 16 Ἰἰοΐιι5. (65 
Τιοϊορηαροβ, Οάγοδός ΧΙ, 84, ὀζαιξ πὰ ἔνι, 
οὐ ἀτὰ ΠΟΪΠ5 Ῥᾶ556 ῬΟῸ ἅΥΟΪΤ ὁϊό πὰ ἔτ. 

777. ΠΠεπυχασμένα. Οπ οοιινγαϊξ [68 

ΟΠ αγ5. ἅνθο ἀ65 [01165, βου 165. σαν ΔΠΠΣ ἀθ6 

Ιὰ Ῥοιιβδιὸγθ. ὕου. Υ, 199-19, 

πολὺ 
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Οἱ δ᾽ ἄρ᾽ ἴσαν, ὡσεί τε πυρὶ γθὼν πᾶσα νέμοιτο᾽ 
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780 

γαῖα δ᾽ ὑπεστενάχιζε Διὶ ὡς τερπιχεραύνῳ 
[τ 

χωομένῳ, ὅτε τ᾿ ἀμφὶ Τυφωέϊ γαῖαν ἱμάσση 
ΑΥ 5 “ ᾿ Ἵ Υ ΠΑ ΔῈ 

εἰν Αρίμοις, ὅθι φασὶ Τυφωέος ἔμμεναι εὐνάς 

ὡς ἄρα τῶν ὑπὸ ποσσὶ μέγα στεναχίζετο γαῖα 

ἐρχομένων" μάλα δ᾽ ὦχα διέπρησσον πεδίοιο. 780 

Τρωσὶν δ᾽ ἄγγελος ἦλθε ποδήνεμος ὠχέα Ἴρις 

πὰρ Διὸς αἰγιόχοιο σὺν ἀγγελίῃ ἀλεγεινῇ " 

οἱ δ᾽ ἀγορὰς ἀγόρευον ἐπὶ Πριάμοιο θύρησιν, 
πάντες ὁμηγερέες, ἠμὲν νέοι ἠδὲ γέροντες. 

Ἀγχοῦ δ᾽ ἱσταμένη προσέφη πόδας ὠχέα Ἴρις : 190 

εἴσατο δὲ φθογγὴν υἷϊ Πριάμοιο Πολίτῃ, 
ὃς Τρώων σχοπὸς ἷζε, ποδωχείῃησι πεποιθὼς, 

τύμόῳ ἐπ᾽ ἀχροτάτῳ Αἰσυήταο γέροντος, 

780. Οἱ. ΠῚ πο 5᾽ρὶῦ ρμοϊπὲ 465 Μυγῖ- 
ἄοπ5, π|δ15 46 1 ἀυπιέθ ργθοσιθ ἑοὰξ δα ὸγ 6 
δχοθρίέ βυχ. 

781, Γαΐα.... Οοπβίνιβ8Ζ : γαῖα δὲ 
ὑπεστενάχιζεν ὥσπερ ὑποστεναχίζει Διί, 

782. Τυφωέϊ, ΤΥρΠοέε, αὐϊγοιηθηῦ αἱ 
Τυρμές εἱ ΤΎρβοῃ. 

788. Εἶν Ἀρίμοις. δολοίϊος : τὰ ᾽Ἄριμα 
οἱ μὲν ὄρος τῆς Κιλιχίας φασὶν, οἵ δὲ 
Λυδίας. Τὰ Τιγάϊα. δὲ ἴὰ ΟἸΠ οἷο δοηΐ 465 
Ρᾶγ5 θουϊονθυϑέβ μὰν 165 ἔθ μι θη θπῖβ 46 
ἴουγθ, Οἱ ἁἰεγ πιὰ 165 ἀρΊΓΓΙΟΠ5 αι 50] Ἀπ 
Τιΐδη ἰοπάτογό 56 τοιηπδηΐ 85 58 σοι ἢ 6, 

Ἐβοθγ]ο, Ργοηιόίἠόε, 86 ὅ, ταοῦ ΤΥΡ] ΟΠ 5015 
ΓΙ Ἔτη. Ὑίνρο, ἔἰπόϊαο, 111, 678, πιϑὲ Επ- 
οοδ46 5οῖ5 [Ἐϊπα, ἃ ἴὰ ρίαοθ ἀ6 ΤΎρῇοα ; 

τηδῖ5 11 ὄογαβε ΤΎΡΒοη οὐ 'ΓΥΡΒἢέε 5οι5 16 
Ῥοϊά5 ἀ Ἰπαυϊπηό, οἵ βὰν παγϊπαό 1] οηΐθπά 
Ἐπανία, 1 Ἴ5ΟμἾα ἀ᾽ δα]ουγα μα]. (δεῖ 1πὰ- 
Υἱπηό πὰ τίθῃ 46 δοπηπηιη ἅνθο 165 ΑΥΙΠΊ65 
ἀ Ἠοιηὸγθ, σχαοίψυθ ὙΊρρη 6 γα]. 66 
«υ οιπηὸγε αἰ 465 Ασίμηθβ, οἵ 4«αἾ] 1᾽ρ- 
ΡΙψαΘ ἃ [πανῖπηό. Ομ οομπαῖρ 16 Ραββᾶρθ, 
Απόϊάο, ΤΧ, 716 : «.... ἀυγαχααθ οα 16 
« Τπαγῖπιθ [ον ϑ ̓πΠ}Ρ 6 Υ]15 ̓ πηροϑβέα ΤΎΡΠΟΟ.» 
Οἶδε μἵθη ἃ ἴογὲ 416 μ᾽ υ5] 58 οπΐ ργέξοπαα 
«υ Ἠομπηὸὲγα οἱ ὙηΡρΊ]Ὲ ἀἸδαϊθηΐ [ἃ τηδπηα 

6Π0586, δὲ 41} 5᾽ αρίϑϑαϊί, ἀ8πη5 1 7[ἰαά6, ἀθ 
116 ἀἼβο!ϊα. 1.65. Ἀομηαῖηβ, ΘοιηΠη6 16 το- 

πη π6 ΠΡ πον, ἀναϊεπὶ ΤΎΡΠΟΙ οὐ ΤὙΡΠέδ 

5015 ἰΘῈΥ5 ὙΘαΧ : « ΠῚ (Ἀ}1ἱδ᾽ ὈἾθπ, τους δα 
᾿πηϊταπὶ Ἠοπιὸγο, 1αἴϑϑονῦ ΤΎρΡΗόΘ ἄδλη5 1᾽6η- 

ἀτοῖὲ οὰ 16 ταυτπα δοογέα!ἐό φὴς Τ{8}16 νοι- 
ἴαϊε χα} [ἀξ. » 16. πα’ ϑϑοοῖθ οοτηρ!ότοπιρηΐ 
ἃ οοἴτθ οὔϑβογναίίοη 46 Ὡθποι. 

78ὅ. Διέπρησσον πεδίοιο. 1.6 σοῦ 6 
διαπρήσσω 5ἰρπῖῆθ δοῆθυθι", Ῥοιιββοὺ [115- 
αυΐλα θοπῖ; οἵ ὁπ. Θχρίααο 16 σόπιπ! δα 
βοιι5-ϑηΐοπάδπξ χέλευθον. (Οὗ ἐε5ὲ τοι 51π|- 
ῬΙθηθηΐ 16 σόπι ἰοσαὶ], 51 ἐγέχαθηϊ ἀλπ5 
Ἠοπιδνο : πεδίοιο μουν ἐν πεδίῳ. Οπε}-- 
465-15 Υ γοϊοπὶ 6 σόπι ραν πῇ: μ6ν- 
“Ποίοϑαπέ, ρμοναργαϑαπὲ ραγέθηι σαριρὶ. 

788. Ἐπὶ Πριάμοιο θύοῃσιν, ἃ ἴὰ ρογῖδ 
ἀὰ ρΡα]α15 ἀθ Ῥυίδπι. ὙΥ̓ ΟἹ ποῖθ Ἰοὶ ο6 ἐγαὶϊῖ 

ἀδ πηοῦσβ ΟΥΘηΐα 65, οἵ ΤΆΡΡΘΙΪ6 16 ΠΟΠῚ 

απ ἀοππ6 ΘΠΟΟΥΘ 811 σοι υποιηθηΐ ἀπ 
αταπα Ταυτοὸ ; ἰα Ρογίδ, ἰα «ϑιιδίϊηιε Ρογίδ, 

791-796. Εἴσατο.... δ ει5. πιαγχαόβ 4᾽Ὁ- 
1615 6δπ5 [6 τη πυϑου ἀ6  6η156. Τ᾿ αἰ μό 868 

εδὲ ἰοπάόθ 5. Ἰπαι ὁ ἀπ ἀέριιδοπιοηΐ, 
οἵ διν 16 οανδοῖὸσθ πὰ ἀἸβοου5 ργοπομοέ ρὰγ 

Τιῖβ. Οδϑδὲ 1γ15. Ζὰϊ ρᾶνῖθ, 56] η ΑὙϊ βίαν 16, 

οὐ ποῦ Ῥοϊϊτὸς, Ῥοϊτὸθ πθ ἀοηπαῖξ Ρὰ5 
ἀ᾽ ογάγεβ ἃ Ηθοῖου. Οπ ρεαΐ γέροπάγθ {16 
ο᾽δ5ὲ φῥυόοϊδόμπηθης. ἂὰ οαγδοίογο ἄτι ἀἸβθοιι8 
4 Ἤξεοϊον γϑοοπηδῖα 4π6 16 σομητηληά6- 
τηοηΐ νἱοπὲ 465 ἀἸθυχ, 

791. ἸΤολίτῃ. [,69 Ῥοδίος ροβϑεμοπιόγι {165 
οἠΐ ΤΟΡΥΪ5 66 ποπὶ, δὲ 115 οὐΐ [αἱ ἀπὸ ἰό- 

σοπηάθ ἃ Ρο]ϊτὸ5. ΨΊΡΡΙ 6 τἀσοηΐθ ἰὰ τηοτῖ 
(6 Ροϊττὸ5, ξπόϊαςο, ΤΊ, ὅ26-ὅ30, 5015 165 

σοὰρ5 4θ Ῥυγῆιβ5 δὲ αἰχ υοιχ 46 ῬΥΪΆΠΙ, 

793, Τύμόδω ἐπ’ ἀχροτάτω. [1,65 ἴοπι- 
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Ὰ ε , -" ᾽ “ 3 ὀέγμενος ὁππότε ναῦφιν ἀφορμιηθεῖεν Ἀχαιοί: 
τῷ μιν ἐεισαμένη μετέφη πόδας ὠχέα Ἶρις" 795 
Ὦ γέρον, αἰεί τοι μῦθοι φίλοι ἄχριτοί εἰσι, ) γέρον, αἱ μῦθοι φίλοι ἄχριτοί εἰσιν, 

φν ΣΕ τὶ, Ἰϑις όλ δ χλί " 
ὥς ποτ᾽ ἐπ᾿ εἰρήνης " πόλεμος δ᾽ ἀλίαστος ὄρωρεν. 
Έ ᾿ ΟῚ ἄν - 

Η μὲν δὴ μάλα πολλὰ μάχας εἰσήλυθον ἀνδρῶν, 

ἀλλ᾽ οὔπω τοιόνδε τοσόνδε τε λαὸν ὄπωπα" 

λίην γὰρ φύλλοισιν ἐοιχότες ἢ ψαμάθοισιν 800 

ἔρχονται πεδίοιο, μαχησόμενοι προτὶ ἄστυ. 

Ἕκτορ, σοὶ δὲ μάλιστ᾽ ἐπιτέλλομαι ὧδέ γε ῥέξαι" 

πολλοὶ γὰρ χατὰ ἄστυ μέγα Πριάμου ἐπίχουροι, 

ἄλλη δ᾽ ἄλλων γλῶσσα πολυσπερέων ἀνθρώπων᾽ 
τοῖσιν ἕχαστος ἀνὴρ σημαινέτω οἷσί περ ἄρχει, 808 

τῶν δ᾽ ἐξηγείσθω, χοσμιησάμενος πολιήτας. 

Ὡς ἔφαθ᾽- Ἕχτωρ δ᾽ οὔτι θεᾶς ἔπος ἠγνοίησεν, 
αἶψα δ᾽ ἔλυσ᾽ ἀγορήν " ἐπὶ τεύχεα δ᾽ ἐσσεύοντο. 
Πᾶσαι δ᾽ ὠΐγνυντο πύλαι, ἐκ δ᾽ ἔσσυτο λαὸς, 

βυδδιχ ἐξαϊθπὲ φαθὶ φαθίο!β ἀπὸ ἐγὸβ- συάη 6 
᾿ιαπΐθαν, οἵ Θοπηπ6 6 νόγιζ }}]65. ΘΟ]]1 68. 

- Αἰσυήταο. Εϑγόϊὸθ. ἀναϊξ ὀϊέ τπὶ ρυΐηοο 
ἀ6 Ιὰ ἴχπ}}}}8 σόν α]6. ϑοὸη Εἰ5 ΑἸοα Ποἱϊβ ὀξαιϊῖ 

βοπάτα ΟἀἶΑμΟἢ 56. εὐ »δὰι - [ρὸν αἰ ἕπόο, 
Βέγαθοπ αἰ 46 16 τοπιρθαι α᾿ Εϑγότὲβ ταῖς 
ἃ οἴπᾳ 5ἔα 65 ἀ6 1᾽᾿ἀποΐοππε ΠΙομ, ργὸβ 46 1ὰ 

γουΐθ ἀ᾽ ΑἸδχαπάγιθ. Νιοοϊαϊαὸβ. [ἸΔ 6 ΠΕ Π6 
ἄγθο ἰὰ ΘΟ] τόπάθ ποπηηέθ 6ὃη ἰπῸ 
Ου)εκ- Τόρό. Οδεξθ δ ]πθ εδὲ ἂὰ ποιά- 
οἰδϑὲ ἦἄθ ΒοιπηανθΔΟ 1, ο᾽ ἐϑι-ἃτ ἀἴτο ἐ6 ᾿᾽6πὶ- 

Ῥορηθηΐ οὰ ἰαΐ [ἃ ν1}}6 ἀὸ Τγοῖθ, ΕΠῸ ἀο- 

τὴϊη6 τοπΐθ [ἃ θ]41π6, δὲ 6116 ἀθναῖξ ὀΐσθ πιὰ 

Θχοο]οπὲ ροϑβίθ ἀ᾽ Ο ϑογναΐίομ. 

794. Ναῦφιν, ἀπ ρόμ!. Τὰ ἔογπιθ ναῦ- 
φιν 65Ὶ ἴαπιόϊ ροῦν νηῶν, ἰαπιὸϊ Ροὰν 

νηυσί. 

796. Ἄχριτοι, ἱπῆμϊ]5. ον. Ρ]ι5. Πιλὰΐ 
Ιὰ ποίθ 8} ἀχριτόμυθε, νεῖ5 346. 

797. ᾿Αλίαστος. Ἐπδρίαιῃο : τουτέστιν 

ἄφυχτος" λιάζω γὰρ τὸ ἐχφεύγω. 
800, Λίην, γιγεῖδ, ΘΧΟΘϑϑΙν Θπθηΐ, ο᾽δϑἐ-ὰ- 

αἴρα τοι ἃ [α10. 
801, Πεδίοιο. ον. Ρ]ι5 πᾶπὲ ἴὰ ποίθ 

ἄπ νϑῖβ 785. -- Προτὶ ἄστυ, νυΐρο περὶ 
ἄστυ, ΘΧΡτΘββίοη ἴλιιθβθ. ΝΟΥΡ Ἰθφοὴ δϑὲ ]ὰ 
σα]σαῖθ ἈΠΕ 46. (ϑολοίϊος : οὕτως προτὶ 
τὸ ἄστυ, οὐ περὶ ἀστῦ; ἵνὰ ὥσιν 

ἐρχόμενοι πρὸς τὴν πόλιν" ὁμοίως χαὶ 

ΦΖηνόδοτος χαὶ ᾿Αριστοφάνης γράφουσιν. 
ΒΕΚΚΟΡ ἃ σόξα}! προτὶ ἄστυ. 

802. ὯΣδέ γε, “6 φωϊάδηι: ΘΟΤΩΠῚΘ 6 
γ815 αἴγ6. 

804. Ἄλλη δ᾽ ἄλλων γλῶσσα. Ο᾽ ἐξαϊοπὲ 
ἀε5 Ῥέϊασδρεβ εἴ ἀὲ5θ Τῆγαοθβ, εἰ [685 

ΤΓΟΥΘΩ5. ἐϊαϊθηξ οὰχ-πηδπηθ5 465. Ῥόϊαβρεβ. 
ΤΙ ὟΝ ἅναϊ δηΐγθ θὰχ 416 ἀ65 αἰ όγθη σε 5 

ἀ6 ἀϊαϊοοῖθϑ. Ο᾽ δβδὲ Ἀ1ὴ51 46 ᾿᾿ἀυτηόθ 465 

βϑρὲ ομοίβ οδὲ ἀρροϊέβ, ἀδπ8 ἔβην], ϑερὲ 

οοπέν6 ΤΠὸδες, νον5170, ἑτερόφωνος στρα- 
τός, υοίᾳαδ ἰὰ ἰαηριθ 465 ἀϑϑιόρόϑβ οἵ 6} }}68 
465. αϑϑιόρθαηΐβ [ἀξ ἃ ἔομα ἰὰ τηόπηθ. --- 
Πολυσπερέων. «ϑο)οίϊε5 : ἐπὶ πολλὰ μέρη 
τῆς γῆς διεσπαρμένων, πολυγενῶν, ἢ 

πολυεθνῶν. 
809, Πᾶσαι δ᾽ ὠΐγνυντο πύλαι, εἴ 1 

Ῥονγΐθ β᾽οανυὶς τοὰΐ δηεὸνθ. ΠῚ οϑὲ ὄν! ἀθηὶ 
4 οπ πον Πα Ὧπ6 Ροτχίθ, 66}16 4] οοπ- 
ἀαϊξ ἃ 1ὰ ῥ]αῖπα οὰ 586 ἀόρίοϊθπξ 165 ἅτθοϑ, 

εἴ 406 πᾶσαι 65: βϑΥπομύπιθ ἐδ ὅλαι. Ηο- 
τὸν ἀἰξ βουνθηῦ πύλαι μοι τηθ6 56ι}6 

Ῥοτίθ. Ὗου. ΧΙῪὙ' 6ὅ: ΧΙ, 191. 408, 
5648; ΧΥ͂Ι, 988, οἵἴο. Ομάσιθ ρμουΐβ ἀγδιὶΐ 

ἄδιαχ ᾿αϊταπίθ, δὲ ἐξζαις. οομαηθ ἀοαθ 6. 

Αὐἱδίαυαιιθ : ἣἧ διπλῇ; ὅτι ἔμφασιν ἔχει 

πολλῶν πυλῶν" μία δέ ἐστι χαὶ ἔστι 
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πεζοί θ᾽ ἱππῆές τε΄ πολὺς δ᾽ ὀρυμαγδὸς ὀρώρει. 810 

Ἔστι δέ τις προπάροιθε πόλιος αἰπεῖα χολώνη, 

ἐν πεδίῳ ἀπάνευθε, περίδρομος ἔνθα χαὶ ἔνθα. 

Τὴν ἤτοι ἄνδρες Βατίειαν χιχλήσχουσιν, 

ἀθάνατοι δέ τε σῆμα πολυσχάρθμοιο Μυρίνης᾽" 

ἔνθα τότε Τρῶές τε διέχριθεν ἠδ᾽ ἐπίκουροι. 815 

Τρωσὶ μὲν ἡγεμόνευε μέγας χορυθαίολος Ἕχτωρ 

Πριαμίδης " ἅμα τῷγε πολὺ πλεῖστοι καὶ ἄριστοι 
λαοὶ θωρήσσοντο, μεμαότες ἐγχείησιν. 

Δαρδανίων αὖτ᾽ ἦρχεν ἐὺς πάϊς Ἀγχίσαο 
Αἰνείας, τὸν ὑπ᾽ Ἀγχίσῃ τέχε δῖ ᾿Αφροδίτη; 820 

Ἴδης ἐν χνημοῖσι θεὰ βροτῷ εὐνηθεῖσα᾽ 
οὐχ οἷος, ἅμα τῷγε δύω Ἀντήνορος υἷε, 

Ἀρχέλοχός τ᾽ Ἀχάμας τε, μάχης εὖ εἰδότε πάσης. 

τὸ πᾶσαι ἀντὶ τοῦ ὅλαι. 1] 5᾽σὶξ 46 Ἰὰ 
Ρογῖε ϑεόο. ὕου. ἰὰ ποίο {Π|,.149. ΑΥἹδίαγαιιθ 
ἃ γχόβοϊαα τοιιΐθα 165 αἰ βου !ἐέβ. απ Ρδαΐ 
ΒΟΌΪΘΥΘΙ 511} 16 γοῦβ 11, 809. 1] ἃ οσοτηρίό 

65 Ῥάββδᾶρεβ οὰ πύλαι πε ἀϊξ φὰς πύλη; οἱ 
σοιχ οὐ πᾶς αἷξ ὅλος. 1] ἃ 46 Ρ]υ5 οοπ- 
βίαϊό 1ὰ αἰ όγοποθ 465 Ἔχ ργβδϑίοηβ πύλαι οἵ 
θύραι, ς6]16--οἱ ἀόδίρπαπέὲ [65 ρογίθβ 465 

ΠΟ Π5., (6]]6--ἰὰ 165 ρογίεβ 465. υ}1685. 
Πραχ ἁαῖγοβ ἀἰρ]65 56 τόϊόγθηΐ ἅτ υθὺ5 1, 

809.. 1ἃ Ργοιηϊὸγο, ΧΠΠ, 408 : ἣ διπλῆ, 
ὅτι πᾶς ἀντὶ τοῦ ὅλος" ἣἡ δὲ ἀναφορὰ 

πρὸς τὸ, Πᾶσαι δ᾽ ὠΐγνυντο πύλαι. 
1. ββεοοπάθ, ΧΧΙΠ, 18ὅ : ἡ διπλῆ, ὅτ' 
πάντα τὸ ὅλον, πρὸς τὸ, Πᾶσαι δ᾽ 
ὠΐγνυντο πύλαι. 

814. Πόλιος, ἀΙ55}1}14}06, σοιηπηθ 16 ρέ- 

Β1ΠΠ οταἀϊπαῖτο πόλεως. 

8.3-814. Βατίειαν. Βαόο, οἂ ἰδ ἴοπι- 

βμϑᾶι ἀθ Μίυυϊπθ, ἐξαϊε ἀπ τυτηι]ιι5. ἀὰπ5 16 
ΒΘηγα ἀ6 δοὰϊ οὐ 5᾽ ΐαϊξ ροβϑίόέ Ῥοϊ)ιὸϑ, 
Οεεῖα οοΠ πα ἐξαϊξ δι τπέθ τιν ρδῖι δῃ ἀναπί 46 
Ιὰ ρΡογίθ ϑεοέβ δὲ ἀὰ Πόξιβ, ἴοὰΐσ ργὸβ 465 
ἄδθιχ ϑϑαγοθβ ὕου. 16 ΡΙαη 46 ΝΙοο]αἸ ἀὸ 5, 

- Ἄνδρες. .. ἀθάνατοι. Ῥουν ἰὰ ἀϊδίϊπο- 
τίοη 465 πΠοπλ5 Πα πη 5 δὲ ἀ65 Πποη5 αἰν 15. 

νου. ἰὰ ποίβ 1, 403 50. Βυϊαγόε- ρέοη. 

814, Πολυσχάρθμιο!ιο, ἅρ116, 46 πολύ, 
Βεδποοιρ εἰ ἀθ σχαίρω, 5Υπομγπιθ 46 
πηδῶ, ϑαυΐογ. Μγγίπθ ἐξαιϊς ἀπὲ [Ἐπιπιθ 

ΒαοΥΥϊόγθ, ὑπὸ 65. Αἰμάζοποβ 4πὶ ἀναϊθηΐ 

7.415 ἀϑϑιόρέ Ττοῖθ, 

818. Μεμαότες, Ὀνύϊαπε 46 οοιη!αΐίγθ, 
ΒοΙμθ : « Μεμαότες ἁπίεροπατίπηα ρτὸ- 
« ἀποία δὶς ἰἴαπίαπι Ἰοριταν. ἀρὰ Ηο- 
« πηϑῦ; μεμαῶτες διΐθπὶ εἴ 5] ΠΊ1|1ὶ 
« 5: ρῖι5, 4αογαπη 4υϊἄθπι ροπαπιᾶ ργῸ- 
« ἀποῖία Δηΐορ πα πιὰ σΟΥΡΙρΙ[α. ΙΩΘΙῚ 
« σταῖϊα, απ ἀναλόγως ἀϊοιίαν μεμαότες 
«πὲ τετυφότες, ΡοΙΓΙσαγηι6. αὶ αὖ Ἰηῃ 
« μάω. » 

8|9. Δαρδανίων. 1,685. ΤῬθαγἀἀπῖθη5. οἷ 
Τ)αγ ἀλπο5. ἐϊαϊθηΐ 165 Παθιϊαπΐ5. 46 14 Πγ- 
ἀδη1θ, ρϑιιΐθ σοπίγέα 51 [Ἢ 6]}βροπῖ, ἂἃὰ 
ΡΙ64 46 [ΤἸάὰ. Τιθὰν σαρτΐα]6, οπάέθ μὰν 
Παγάδπαβ, ἔαΐ ἃ τηόίγοροὶα ἀ ἼΠοπ, ΕἾΘ 
586 ποπηπιαϊξ Π)αγάδηϊθ, ΝίαϊβΒ Ἠοχηδτθ πθ 
Ιὰ τπιθηῇοηπα Ροϊηΐ, Π] πὸ πιϑπίοππ ]8- 
ΠλΔ15 416 ἴα Ῥϑιρὶα 46 ]ὰ εοοπίγέε, [65 
ΤλαγἀΔη16η5, [65 Παγάδῃθϑ, δὲ 1] ἰΙθαν ἀοππ6 
βοινθηΐῦ ἰ6 ποῖὰ 46 'ΓΓΟΥΘΙ5, ΘΟΙΏΙΩΘ Δ1Χ 

Δπέγο5 ῬΘαρ]65 ἀθ ἴὰ Ττοδαα, 
820. Αἰνείας. ἐπόε, ἀὰπ5 1᾽Πἰίακ6, οϑὶ 

ἢ ῬΘΙΒοππᾶσα [ογῦ βθοοπάαϊνθ, ϑεῖοπ Ηο- 
τηὸγο, 1] γϑϑῖα ΤῸὶ δὴ ἀβῖθ, εἱ 88 ροϑβίὀγιιό 

ΒῪ Ρεγρέϊυα, ον. ΧΧ, 807-808. [ἃ {τὰ- 
ἀϊποι ἀ6 ὙΊγρΊ]α οϑῦ διηρχυιηϊέθ ἃὰχ ἢο- 
Το η5 46 ᾿ΟΥΡΊΙΕΙ] γοπλαϊη. 

828. Ἀρχέλοχο:.... Αγ Βό]οομ5 οἵ Αι οὰ- 
τηὰ58 50ηΐ τιιόβ μὰν Α]αχ, "πη ΧΙΥ͂, 464-466, 
᾿αυΐνο ΥἹ, 8:-11, Τιθὴν ρὸγθ ἀπίέπον δϑῖ 
ΘΘΙα1 4], α᾽ ἀρτὸ5 ΄ἴὰ ἐραϊτοπ ἀ6. ὙΊΡΡΙΟ, 

ὀιηϊστὰ 6ῃ [18}16 εἴ γὙ ἰοπάὰ Ῥαᾶάοιο, ον. 
ἐπόϊαε, 1, 242-249. 
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σ, “ἷ εξ ΝῚ Υ͂ 

Οἱ δὲ Ζέλειαν ἔναιον ὑπαὶ πόδα νείατον Ἴδης, 

ἀφνειοὶ, πίνοντες ὕδωρ μέλαν Αἰσήποιο, 820 

Τρῶες τῶν αὖτ᾽ ἦρχε Λυχάονος ἀγλαὸς υἱὸς 
Ν 32 » Σ 

Πάνδαρος, ᾧ χαὶ τόξον Ἀπόλλων αὐτὸς ἔδωχεν. 
ἘΚ 9 “ δ. 3 “- Οἱ δ᾽ ᾿Αδρήστειάν τ᾿ εἶχον καὶ δῆμον Ἀπαισοῦ, 

χαὶ Πιτύειαν ἔχον καὶ Τηρείης ὄρος αἰπύ " 

τῶν ἦρχ᾽ ᾿Δδρηστός τε καὶ Ἄμφιος λινοθώρηξ, 890 

υἷε δύω Μέροπος Περχωσίου, ὃς περὶ πάντων 

ἤδεε μαντοσύνας, οὐδὲ οὺς παῖδας ἔασχεν 
2 , Ἵ ΔΝ. 16 “" στείχειν ἐς πόλεμον φθισήνορα" τὼ ὁέ οἱ οὔτι 

πειθέσθην ᾿ Κῆρες γὰρ ἄγον μέλανος θανάτοιο. 
Δ Δ ὧν ῇ Ν “ 5 , Οἱ δ᾽ ἄρα Περχώτην χαὶ Πράχτιον ἀμφενέμιοντο, 8390 

χαὶ Σηστὸν καὶ ᾿Δόυδον ἔχον χαὶ δῖαν ᾿Αρίσθην᾽ 

τῶν αὖθ᾽ Ὑρταχίδης ἦρχ᾽ Ἄσιος, ὄρχαμος ἀνδρῶν, 

Ἄσιος Ὑρταχίδης, ὃν Ἀρίσδηθεν φέρον ἵπποι 
αἴθωνες, μεγάλοι, ποταμοῦ ἄπο Σελλήεντος. 

824. Ζέλειαν. Ζέ!6. (Ὁ 9]5. ἴὰγὰ τιπθ 
ἀέρεπάδποο ἀβ Ογπίαιο. 1,6 ζ ἀ6 Ζέλεια πὸ 
[αϊξ Ῥοὶπὲ Ῥοβιιοπ, ον" 1] πὸ τὸ πα ρὰ5 
Ιοπριιθ ἰὰ 5011} 6 «αἱ 16 ρῥγέοδα 68. γον. ρ!τιι5 

μιδὰΐ ἰὰ ποίθ ἀπ γϑὺβ 6894 51: Ζάχυνθος. 

Ρᾶγμθ Κυῖρῃῦ ομαηρσθαι ἰὸ ζ ὁπ ὃ ἀδη8 

Δέλεια σομηηθ ἀλη5 ζάχυνθος, οὐ 1] ἐογίναιί 
ἴοὶ Δέλειαν. 

82. Αἰσήποιο. 1, δόρυ, υἱνιὸγθ ἀδ ἰὰ 
ΡΘι6 Μγ516, 58 Ἰοἴαϊξ ργὲβ 46 Ογπίαιιθ δ π5 
Ιὰ Ῥγορομῖάε, 

826, Τρῶες, Τγογεοπ8. Αὐὶιϑίασαιθ : ἡ 
διπλῆ, ὅτι τὴν Ζέλειαν οἰκοῦντες ὑπὸ τῆς 
Ἴδης χαὶ ὑπὸ Πανδάρου Τρῶες ἐλέ- 
γοντο. Οπ Δρρεϊαϊς Τγοῖθ ΤΥογοππθ. ἰὰ 
ΡᾶγΠο ἀθ 1ὰ Τγολάθ «αὶ ἀνοϊϑίπαῖς 1 Κ86- 

Ρυ5. Ῥαπάδγιβ πόζα: μὰ5 4θ ἰὰ Τυγοὶθ 
ΡΓΟΡνθηθπξ ἀ116, Αὐδίαγιιθ. σαρΡ6}16 ρ]ι- 
5165. [015 416 ἰὰ Τιγοῖθ 46 Ῥαπάδγαϑβ π᾽Ἶδϑΐ 
4ὰ6 ἰὰ Τιγοῖὶα Τυογθηπμθ. Αἰπϑὶ Υ͂, 478, 
81: ἐν Λυχίῃ : ἢ διπλῆ, ὅτι τὴν Τρωϊχὴν 
Λυχίαν λέγει. 

828. ᾿Αδρήστειαν.... Αἀναδίόο, γν|6 46 
ἴὰ βϑιι6 Μγϑῖο, 5 ἰὰ Ῥυοροπίάς; Αρὸβο, 
οὐ Ῥὲδ6, ΘῃτΡΘ Τιαπηρβάσιθ οἵ Ῥανίπηι. 

829. Πιτύειαν.... Ῥιϊγέα, οπῖγτο Ῥαχίπηὶ 
οἵ ῬγΙρα5; ’6 πιοηΐ Τόϊόθ, σὰν 16 ἰθυυ τοὶ 
ἐς Οὐζίχας, ἃ -ἀθϑϑιι8 ἀθ Ζέ]16. 

880. Ἄδρηστος. Αἀνοοία οὦυ Αἀγαβέα δϑδί 
ταό ρὰν Αραιηθπου, Υ͂Ϊ, 68. -- Ἄμφιος. Οοἱ 
Απιρἶιι5 δϑὲ δα 6 486 6610} 4] 686 [6 βὰν 

Α]αχ, Υ, 612. 1,ἃ 50 1406 φι ἀπ πιοῦ Ἄμφιος 
οομαρίθ Ρομν ἀπ Ἰοπριθ. (6δὲ ἰὰ τηδπιθ 
ἸΙσθηοθ 4υΐαα νοῖ8 791], ἀἄλη5 Ἀσχληπιοῦ. 

894. Μέροπος Περχωσίον. 1,86 ργορμὲξα 
Μόέχγορϑβ ἐϊαϊξ γοὶ 46 ΡῬόγοοίβ 5ὺν [Ἢ 6}165- 
Ροπί. --- Περὶ πάντων, τηϊθχ 41π|6 Ῥὰϑ πῃ. 

895. Πράχτιον. 1.6 Ῥγδοῖϊαβ, δ] αγα Ἔα] 
Βαγριιδ, Θϑὺ ἼΠῸ Υἰνὸσ6 411 56 7616. Δ π5 
ΗΘ] ϑροηΐ. 

886, Σηστὸν.... ϑ65ἴο5, ΑΡγἀο5 οἵ Αὐβ)ο 
ἐϊαϊοπὲε 165 πηόπηθθ 1} 165 αὶ βοπὶ γϑϑίέθϑ 
οὐ] τ 65 ἀθρα!8. 

887. Ἄσιος. 5115 οϑὲ ἐπό ρὰν Τἀοιηόπόρ, 

ΧΠῚ, 98. Νίδβιι5, ᾿Ἱπχπηου τ }156 ρᾶν ὙἼΡΡΊ]Ο, 
δὲ ἀρρεὶό ᾿γνίαοί(ος ἀλπ5 Ἰ᾽Επόϊαο, ΤΧ, 
177, οἱ ἀοπῃό αἰπϑὶ μοι πῃ ἔγὸγο ἀἦ Α 5115. 

888. Ἄσιος Υρταχίδης. Α ῬΙΟΡΟΒ 46 ἰὰ 
ΤΌΡΓΙ56 ἀπ πποὶ Ἄσιος, ΑΥδίασιιθ ποίαϊξ 
416 οοἴξα ἔοσυπιθ (6 βἔγ!θ, ᾿᾿όραπα!ερβθ, δϑὲ 
[γόχψιθμίο ἀλη5 1 7ἐαιδ, ταὶ 41} Υ 6 ἃ 

ῖι551 ἢ ΘΧΘΠΊΌ]Ο ἀλπ5 [᾿Οάγο5όο. (οτος το- 
πλᾶν 6. ἐξαϊς ἃ 1 Δάγοϑδθ 465 ὉΠοΟυ  Ζοηΐαϑ : 

πρὸς τοὺς χωρίζοντας. ΥΟΥ. [65 ϑολοίίο5, 

ἂὰ νογ5 ΧΙ], 96, 

8839. Σελλήεντος. Νοῖιβ ἀνοῃδ γιὰ, ἃιὶ 
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Ἱππόθοος δ᾽ ἄγε φῦλα Πελασγῶν ἐγχεσιμώρων, 840 
τῶν οἵ Λάρισαν ἐριδώλαχα ναιετάασχον " 

τῶν ἦρχ᾽ Ἱππόθοός τε Πύλαιός τ᾽, ὄζος Ἄρηος, 

υἷε δύω Λήθοιο Πελασγοῦ Τευταμίδαο. 
Αὐτὰρ Θρήϊκας ἦγ᾽ Ἀχάμας χαὶ Πείροος ἥρως, 

ὅσσους Ἑλλήσποντος ἀγάρροος ἐντὸς ἐέργει. 835 

Εὔφημος δ᾽ ἀρχὸς Κικόνων ἦν αἰχμιητάων, 
"ἰὸς Τροιζήνοιο Διοτρεφέος Κεάδαο. 

Αὐτὰρ Πυραίχμης ἄγε Παίονας ἀγχυλοτόξους, 

τηλόθεν ἐξ Ἀμυδῶνος, ἀπ᾽ Ἀξιοῦ εὐρυρέοντος, 
Ἀξιοῦ, οὗ κάλλιστον ὕδωρ ἐπιχίδναται αἶαν. 850 

Παφλαγόνων δ᾽ ἡγεῖτο Πυλαιμένεος λάσιον χἣρ, 

ν6 5 889, τ 56]1615. ἐπ ΕΠ146 ον θὴ ΤῊρ5- 
ΡΓΡΟΣΙΘ. (οι ἀοπὲ 1] 6δὲ φαθϑέϊοπ ἰοὶ θαϊ- 

δπαῖξ, καϊναπξ ϑίγαθοπ, 1ὰ Ὑ1}16 τηόπης 4 Α- 
Υ]506. 

840. Ἱππόθοος. Ηϊρροιμοῦϑ εβὲ ἑπό ἀδη5 
Ἰὰ Ἰναῖ41}1}6 ἀπι ἐμαπὶ ΧΥ͂ΤΙ, νουϑ 247-318. --- 
Πελασγῶν. (65 Ῥέϊαθρε5, αὶ ἀγαϊθπῆ 5615 
σοπδθινέ ἰ6 ποπὶ ἦ6 Ἰὰ γᾶσθ Ῥυϊπαεῖνθ, ἐζαϊθηΐ 
ἈΠῸ ΡΘυρίαάο ἀς ᾿ἜΟ]146. 

841. Λάρισαν. Οδίϊε 1 ἀγῖδα οἱ ΤιΆΥ1556, 
ΡΙὰ5 ἕαγτὰ ῬΒγοοηΪ5, ἐξαϊς νοϊβίπα 46 Ογπιό 
δῃ ο]146. 

842. ἸΤύλαιος. Ῥγ]έα, 16 ἔνὸτε 4 Ἦ!ρ-- 
Ροϊποῦβ, οϑὲ ἱποοππα ὦ Ἅ1] 65. 

848, Λήθοιο.... Τιόϊμιι5 οἵ 50η ρὲζγα 
ΤῬδυξαπιθ Π6 δοπὲ βου" ἤοι5 486 465 ΠΟΠΊ8. 
ΠΠ π᾿εδὲ ραὸγθ Ῥγοθα}}}6 4τι6 οο Τϑαΐαμπιο 
ἀ᾽ Ηοιπὸγα 5οϊξ [6 τοὶ ἀἢ Αϑβϑυγὶθ ποιῃηπιό ρὰγ 
Ῥιοάογθ αὐμηπιθ ἀγαπί ἐπνογό ἃ Ττοΐθ 165 
ἴγου 65 σοιημηδη ἐ65 ρὲ ΝΘΙΠΠΟΠ. 

844, Ἀχάμας. (δὲ Αρᾶμηα5, ἀϊδεϊπος ἄτι 
ἙΒεῇ ἀδε5 Παγάδπθϑβ ποιημηό ἅτ γθ5 828, 

εϑὲ ἕμό βὰν ἰῈὰ σγαπά Αἴαχ, ΥἹ, 8. --- Πεί- 
ροος. Ῥίγοῦβ ὀΐαϊς 615 αἸπαργάβιιβ, εἴ νϑ- 
παῖδ 46 ἰὰ ν}}16 ἀ ἕωιιβ, ΠῚ εϑὲ ποπιμιό Ρὶ- 
γὲ5, ΧΧ, 484. 

846. Ὅσσους.... Π 5᾽ἀρὶ: 465 ρϑιρίαάο5 
ἀπ ρᾶγ5 5ἰϊῃό 5. ἴὰ εὐΐθ δυγορόβππε ἀθ 
ΗΕ] οβροπΐ. 

846. Εὔφημος.... (86. νοὺ8 58 ἴθι πη 
ῬᾺΡ ἴγοΐὶβ βϑροπάόθβ. Ἐπρἢόπιιι5 δϑῦ ᾿ποοππὰ 
ἀ᾽ ΔΠ]θιιν5. 1.68. ΟἸθομβ ἐΐαϊοπὶ 165. ΤἬὭγδρΘϑ 
4.1 μαι ταϊομὲ δηΐγα 1 Ἰϑιμάγ οἱ 16 [58115. 

847. Τροιζήνοιο.... Ττγοαζόπυ5. οἵ 501 
Ρὸγο Οὐδὰβ βδοπξ ἱποοῃπιϑ. 

848, Πυραίχμης.... ῬυγρΟΒπὸ5. 6ϑὲ ἰπό 
Ρὰν Ῥαΐγοςϊθ, ΧΥ͂Ι, 287. 1,65 Ῥόοῃϑβ ἐϊαϊοπί 
ἈΠῸ ΘΟ]ΟΠΙΘ ἔγούθηπ6 65 ΤΉΏΓΔΘΘ, ἅτ τηϊά 

ἀε5 (Ἰοομβ. ΠῚ Ὑ ἁναϊξ ἃιιϑδὶ ἀπ ΟΠ ἦ65 
Ῥέοπϑβ ποιηπιό ᾿Αϑβιόγορέα. ον. ΧΧΙ, 140- 
(60. ΠῚ π’εϑδῦ ρὰ8 ποπιπηό ἰοΐ ρᾶγεθ 41} 
π᾽αγαῖδ δὰ η58 ἀοαΐθ «αὯΠ ΘΟΙηπΔπἀδιηθηΐ 
Ῥαγεου]ον, ΠῚ π’ ἐξαιε ἀ Ἅ1Π|6ὰν5 ἃ ΤΊοΙΘ 486 

ἀθραῖ5 αο] 165 ]οπν5. ἵου. ΧΧΙ, 186, 
849. Ἀμυδῶνος. ΑἸπγάοῃ, 5. Ἰ᾽Αχίῃι5, 

Υἰν γα ποιμπηόθ ἀπ) ουγ πὶ Ὑ]βου2Ζα, 40] 
58 ]οε6 ἀδπ5 16 σο]ίβ ΓΠπουτηαΐααθ. 
.880. Ἀξιοῦ. Ἀδιπάγαιδ οοἴία σόρέετ οι 

Ροόᾳαθ. Ομ δα ἃ νὰ ὑπὸ ΡΆΓΘΙΠΪ6 ἅτ γε 15 
889. Οπ 6π ψϑυγὰ ἅπ6 θΗ]115 ΤΘΠΠΔΥ ΠΡ Ϊ6 
ΘΠΘΟΓΘ δὰ γ6 15 874. ΟΠ 568 ΤΆρὈΕ}16 ἰδ ἐω- 
πεΐγια εἴ 16 ἀοητις αἰέα ἀθ Ὑινρι]ο : πόϊάε, 

Π, 406-406; ΧΙΙ, 646-647, 
851. Παφλαγόνων. 1.65 ῬΑΡ ΙΑρΟΠΙ6Π5 

Βαθιζαϊοπὲ σὰν 16 Ροπί- Ἐπχίη, δπῖνα 1 Ἢδ- 
1γ5, 16 Ῥανιμέπιυβ δὲ 1ὰ ΡῬῃγυρίθ. --- Πυλαι- 
μένεος λάσιον χῇρ; 16 οααν νο]ὰ ἀς Ργ- 
Ἰόπηόπὸβ, ο᾽ ϑϑἰ-ἃ- αἴτθ, 16 γοβθιυιβδίθ οἵ να] απὶ 

Ῥυγ]έμηξηὸπ : οοπηπηθ ἰώ 0" 66 ἠδι"οιἐδοηηι, 
ΡΙὰ5 μαιξ, νϑὺ8 6ὅ8, μοι Περομέο, Ουαμΐ 

ἃ λάσιον χῆρ, γοΥ. 1 ποῖθ 1, 189, 5ι: 

στήθεσσιν λασίοισι. Ῥγ]όπιὀπὸδ ἐδ: τό μὰν 
Μέόμπέϊαβ, Υ, δ76 - ὅ79.; τηὰΐβ 1] γϑραγαΐξ, 

ΧΠῚ, 668-659, [,ε5. ΠΟΘ 5 ἀγαϊθηξ θ6δι- 

οΟὰρ αἰϊδοιίό ἃὰ 5ι}6ῖ 46 δοίίθ γόβανγθο 0 : 

ἣ διπλῆ, ὅτι οὗτός ἐστι ]]υλαιμένης, 

περὶ οὗ πολλοὶ τῶν ἀρχαιῶν ἐζητήχασι. 
δια ἀἴρὶς ἴαϊγ. ]]πϑῖίοη ἃ ἐ685. ἀϊβουβ- 
βίοπ5 ἀπίόνίθατοϑ ἃ Π  οο]6 πιὸπιο ἀ᾽ Α]οχαη- 
ἀχῖο. Οζαϊες Ἰὰ δὰ οἵΐοι ἀὰ θθὰι ἰθχίρ 
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᾽ 3 “- ς ε 
ἐξ Ἑνετῶν, ὅθεν ἡμιόνων γένος ἀγροτεράων ᾿ 
οἵ ῥα Κύτωρον ἔχον, χαὶ Σήσαμον ἀμφενέμοντο, 

ἀμφί τε Παρθένιον ποταμὸν χλυτὰ δώματ᾽ ἔναιον, 

Κρῶμινάν τ᾽ Αἰγιαλόν τε χαὶ ὑψηλοὺς ᾿Ερυθίνους. 885 

Αὐτὰρ Ἁλιζώνων Ὀδίος χαὶ ᾿Επίστροφος ἦρχον, 
τηλόθεν ἐξ ᾿Αλύδης, ὅθεν ἀργύρου ἐστὶ γενέθλη. 

Μυσῶν δὲ Χρόμις ἦρχε χαὶ Ἔννομος οἰωνιστής᾽ 
ἀλλ᾽ οὐχ οἰωνοῖσιν ἐρύσσατο Κα ἦρα μέλαιναν, 

ἀλλ᾽ ἐδάμιη ὑπὸ χερσὶ ποδώχεος Αἰαχίδαο 860 

ἐν ποταμῷ, ὅθι περ Τρῶας χεράϊζε χαὶ ἄλλους. 

Φόρχυς αὖ Φρύγας ἦγε χαὶ Ἀσχάνιος θεοειδὴς, 

ἀ᾽ ἀγρυμηρηϊαϊοι. ΡΟΣ ἰὲ5 ἐνστατιχοί οἱ 
[65 λυτιχοί. Οπ νοῦγὰ ἰἴὰ ἀοαθ]α. βου οῃ 
ἀ᾽ Αὐϊβίασηαθ, ἀδηβ 1ὰ ποῖα ΧΠῚ, 668-659, 

οἱ 165. δχρ]]οαῦοπβ ἱππα σι πόθ ρὰν 165. πιὸ- 

ἄἀογη65. 

8ῦ2. Ἐνετῶν. Ηοιηὲγα οϑῦ [ἰδ 561] δ1ι-- 
ἴθι {αἱ ΡΙαοα 465 Κπὸΐθϑ ἀλπ5 ἴὰ Ῥαρ]α- 
δοπῖθ, Ζέποδοία ὀουῖναῖς ᾿Ενέτης, ποῖὴ 

46 16 ᾿ποόππα ἀ᾿ 16 015. ---- Αγροτεράων, 
ϑαινᾶροϑ. [ἰ β᾽αρις ἀὯ6. 1᾿ἈΠΙπλὰ] ππ16 ΠΟΙ5 

ἈΡΡΘΙΟμ5. ἅ15581:. ἀόηιίοπο. Ὅἴ6}16 οδὶ ἀὰ 
ΤΟΪΏ5. ἸΟρΡΙπΙοπ σέπόγαϊθ, ϑυϊναπέ [65 
ΑἸΘχα μά γ]η5, 1] δ᾽ ἀρίγαιδ 6 ὙγΆ165 τηυ65., 

46 πηὰ]65 46 Ἰἰδβθοιγ. «ϑολοίϊες : τῶν μά-- 

λιστα ἐν ἀγροῖς ἐπιτηδείων. 
8ὅ8, Κύτωρον.... Ογίοτα, Ρ]5 ἴαγὰ 

ΡονῚ Αὗ Α πηαβίγβ, δὰν ἰ6 Ρομί- πχίη, ἃπ- 

Ἰουγα αὶ Ουμγοβ ; ϑέϑαπιθ, δι Θὰ Ῥασιῃό- 
ὨΪ115, Ρἷπι5 γα οἰἴλ46}}16 α᾿Α Πα 5 Ὑ15. 

84, Παρθένιον. 1.6 ἤριινα Ῥατεόμϊι5, 
Δυ]οαΓ ἢ] Βαγαίϊη, ϑβέραγαϊ: ἰὰ Ῥὰρ}}]ὰ- 
θοπῖ6 46 1ὰ ΒΙΠΠγη]6. 

8δὅ. Κρῶμναν.... Οτοιηπα, Ρ]5 ταγὰ 

Απιαϑίγβ; Ἐρία]θ, δυϊναπὶ. 165. ϑϑολμοίϊος, 

τοῦ 16 Πἰττορὰ! ραρμ]αροπίοπ, Εγ μη 68, 
ἄἀοαχ πποπίαρποϑ 46 ουπίθαν σοῦρο ἂπὰ θογά 

6 Ἰὰ τπθὺ, οἷ ρμϑαϊ- ἐΐχσο αιι551 τπ6 Ὑ1}16 ἦα 

Τηδπη6 ΠΟΠὶ ἂπ Ριθαὰ ἀ6 665 πηοῃΐαρῃ68. 
856. Ἁλιζώνων .... 1,65 ΗλΔ]ΪΖΟη5, ΠοΙη- 

τη65 Ρὰγ ἀ᾽ Δυιῖγο5 Ομ} ν}υ65 οἱ ΟΠ] ἀόθηϑ, 1ιὰ- 

θ1ταϊοπί ᾿ε Ρᾶγϑβ οὰ πε Ρ]ι15 γα ῬΠαγπδοῖδ. 
Οἀϊυ5 οὐ Ἐριβιίχορμυβ, 4} ἔλα ἀἰδεϊπριιοῦ 
ἀδ Ἰδιιγθ ΒΟΙΠΟΠΥΩ65 σΊθο5, Π6 Ἰοπθηΐ ἃϊ- 

οὐπ σόϊ ἀλπη5 1 7ἰαεἰ6. Ὁ ἀἴτι5. εϑὲ τὰ ῥὰγ 
᾿Αρδπιηθιημοη, Υ, 89. 

857. ᾿Αλύδης. ΑἸγ)»5, εοπίχόθ ἀθ ΒΙΠΠγ- 
πο, ἀἰδοηῦ 165 βοο]αβίοθ, Ο᾽ (ἴα! 55 

ἀοιῖθ Ια ποῦ ἄὼ ρᾶγ5 465 Πα ῖζοηβ, οἵ 

ποὴ Ροϊηΐ οὐαὶ ἀ ἀπο ν1}16. θα ὄχρι 486 

οοπηηθηΐ ἰθ5 Ἠλ]ζοὴ5. βοηΐ ἄδνθπιιβ (65 

ΟΠ γρε5. ἀὰ ᾿ἴθὰὶ ἀθ ἐξ Ἀλύδης, οἱ 

ὀουῖναῖῦ ἃιι551] ἐξ ᾿Αλύθων, 561οπ Ἐπδίαιο, 
οἵ τηέπιθβ ἐχ Χαλύδων. --- Ὅθεν, ὠπάε : 
αὐοὰ οοὐϊεα νϑὺθ ποι. ΠΌΡΠΟΥ : « [65 

Οὐθο5, ἀδλη5 165 ῬΧΌΠΆΙο 5. [6 πηρ8, τοοοναϊθπΐ 

Ἰθιιῦ5. πηζίαπχ 465 μα τα πα. ἀπ Ῥοηΐ. » --- 

Ἀργύρον γενέθλυ,. ΡΙτι5 ταν, 11 π΄ οδὲ 41165- 
ἴοπι 416. 46 πηῖηθ5 46 ἴδ". (Ἶ εδῖ δὔχ Οὰ- 
Ιγθθ5. «ιιΐοῃ. δι να ΠἸανθηθοπ ἀθ ᾿᾽αγὲ 

46 ἔγαναη! θυ ο6 ἄπχ πιόϊα], ἀτὶ Θποοτα πη] 

σοηπῖ οἷ Ρὸὰ πϑι16 ἃἂὰ ἴθπιρ5 ἃ Ηοπιὸγο, 
γον. ΠἸπιργόσαϊοι οομῖσθ ἰ6ὸ5 ΟΠ] Υ 065 
ἀὯπ5 1ὰ (λονοίμ ἐδ βόνόιϊοε, νοὺβ8 48-ὅ0, 

βαγέοιξ 16 τοχίθ στθὸς ὅτι Ῥαβϑᾶρσο: οαν [6 

Ἰαῖιη [556 τἀπὶ μ6ῖι ἰα 56Πη5. (]]ΠπηΔ π16 Π6 
Ῥάυ]6 {πιὸ 465 (μα ]ν}υ65. (αΐα}]6. αἰ : ὅλα- 
ἐγϑονι ογεθ βόηι5 ρογδαέ θέ (116, φιιῖ...... ἃ 

᾿τοὰ 46 οἵ, ἰδεψμοίς, 

8ὅ8-861. Μυσῶν.... 1,65 Μ 516 η5 ὀϊαϊθπὲ 

απ ῬΘΌΡ]6 τΠνᾶθθ ἐϊα}}} θὰ. 816 Μίποιινο. 

15 5᾽ ὀτοπαάδιθηῖ, ἀθραϊθ 1 θουο αν ἀ6 

ΓΕ βέριιβ ἀὰπ8 ἴὰ Ῥγορομίάρ, {ιδαα᾽ὰ 1 - 
Ἰγπιρὲ 46 Ρινυρὶβ δὲ Ἰυβχααι Ιὰς Αβολ 15. 

ΟΠ γομηῖ5 οἕ ΕΠΠΟΠΊι8 50Πηἴ ᾿ΠΟΟΠΠΙΙ5, 
800-864. Ἀλλ᾽ ἐδάμη.... ΑὐαἸδίαγ αι τὸ- 

Ἰοίαιυ 665 ἀθὰχ σὑϑῦβ, ρᾶγοθ 416 ἰὰ πιουῖ 
αἰ Ἑπποιηι5. π᾿ θϑῦ ροϊπὶ γαροηϊός ἐὰπ5 Ϊα 
γόοις ἀο ἰὰ Ἰναϊα!] ἴθ. ὙΟΥ6Ζ Ρ]ὰ5 )ὰ5 ἰὰ ποῖβ 

ἀ65 νοῖὲ 874-87. 

801. Ἔν ποταμῷ, ἀδπ5 Ις, ἤσκιινε, 1] 
5᾽ΔΡῚ: ἀὰ πηάϑϑαογα τὰσοπίό ΧΧΙ, 417-36. 

862. Φόρχυς.... ῬΗΌΓοΥ5, τὰό μὰν Α]αχ, 

ΧΥΤΙ, 3132; Ι65. Ῥηγυρίθηϑ, ἐϊι}}}15 Ὁ]ῸΓ5 

511: ἰθ ϑιηρσαγῆιδ, δι]οιγ αὶ ϑακανϊὰ, 
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τῆλ᾽ ἐξ ᾿Ασχανίης" μέμασαν δ᾽ ὑσμῖνι μάχεσθαι. 

Μήοσιν αὖ Μέσθλης τε χαὶ Ἄντιφος ἡγησάσθην, 
υἷε Ταλαιμένεος, τὼ Τυγαίη τέχε λίμνη, 

οἱ χαὶ Μήονας ἦγον ὑπὸ Ὑμώλῳ γεγαῶτας. 

Νάστης αὖ Καρῶν ἡγήσατο βαρθαροφώνων, 
οἱ Μίλητον ἔχον Φθειρῶν τ᾽ ὄρος ἀχριτόφυλλον; 
Μαιάνδρου τε ῥοὰς, Μυχάλης τ᾽ αἰπεινὰ χάρηνα᾽ 

τῶν μὲν ἄρ᾽ Ἀμφίμαχος καὶ Νάστης ἡγησάσθην, 870 

Νάστης Ἀμφίμαχός τε, Νομίονος ἀγλαὰ τέχνα, 
ὃς χαὶ χρυσὸν ἔχων πόλεμόνδ᾽ ἴεν, ἠύτε χούρη᾽ 

νήπιος, οὐδέ τί οἱ τόγ᾽ ἐπήρχεσε λυγρὸν ὄλεθρον " 

ο᾽ εδἐ-ὰ-αἷνε ἀδηβ8 ὑπ ρουέϊοπ ἀ6 οα αὶ ἕαΐ 
Ρὶτ5 ἴατὰ 14 Οαϊαξία δὲ ἴὰ ΒΒ γῆ; Αϑοὰ- 
ΠΙι15, ΠΟΙηπιό ἀπὸ βθιΐθ [Ὁ15 ΔΙ ΠΠΘιιγ 5, Π1815 
ΘΟΠΊη6. τππ ἔγὸσ- 1] πὶ σαογγιον. Ἄου. [ἃ 
ποῖθ ΧΙ, 792. [1.65 ροδίεβ. συθοβ ροβίέ- 
ΓΙΘΙΓΘ ἃ Ηοπιὸγο, οἱ ἰθὸ5 [μ“{π8θ ἃ ΙδῸν 

ΘΧοπρθ. οπὲ οοπίπϑιοι ἀθ ἰὰ Τυοδάα οἵ 
ἀθ ἰὰ Ρ|γυρίθ. Αὐἱβίαγιιθ ἃ δίρταϊό δαῖζα 

αἰϊέγαϊϊοπ ἀθ ἰὰ ἰγδαϊ το Ποιηόγί αι : ἣ 
διπλῆ, ὅτι οἱ νεώτεροι τὴν Τροίαν χαὶ 
τὴν Φρυγίαν τὴν αὐτὴν λέγουσιν, ὁ δὲ 
ὝὍμηοος οὐχ οὕτως. 

868. ᾿Ασχανίης. Αϑοᾶπῖδ ἐξζαϊϊ οἰταέθ 51} 

Ι6 ἴὰς Αϑοιηὶαβ θη ΒΓ  πΙ6. 
864. Μήοσιν.... 1.ὲ5 Μέοπίοπβ ἐϊαϊοηΐ 

65 Τὺ ϊθη5 465 οοπίγέεβ νοἱβῖποβ ἀπ Τπηο- 
1ὰ5. Μαεβι ]ὸὲ5 οϑὲ ποπηπιό π6 βϑαΐθ [Ὁ15 
ἉΙΠΘατα, ΧΥΤῚ, 2ιὅ. Απέρηα5, ἃ ἀϊβιπ- 

ΘΌΟΙ 46 565 ΠΟΠΊΟΠΥΠΙΘ5, δϑὲ ποιηπιέ 56ιι- 

Ιεπηθπί Ἰοὶ. 
866. Ταλχιμένεος. Ταϊόπιδπε 65: 'π-΄ 

οοθμι. -α Γυγαίη λίμνη. 1.6 Ιὰς αγρέε, 

ΡΙὰ5. ἰαγτά (Οοἱοό, δυϊουγτα αι ΕΜ]1-ΟἸ θα], 

ἔταιξ ἀ8π5 16 νοϊϑίπᾶσθα ἀθ ϑανάθβ, Ηοπιὲγθ 
ἀϊτ χὰθ 16 ἰὰς ἃ επίαπιό Μοϑι ]ὸς οἱ Απιὶ- 
Ρἢυ5, Ρᾶγοθ 4115 δ0πὲ πέβ δ οπὲ ρυάπαϊ 
ΒΡ 565 Ὀογάβ. Οὐθίαιθθ ΠΟΘ 5. ἰἰδαιθηΐ 
Γυγαίῃ. λίμνῃ ὅἀὰ ἀαε, ἀτη5 16 56η5 ἀθβ 
ἐπὶ λίμνῃ. Αὐἰδίαγσιθ ἃ οοηδογνό ΠΠπηᾶρα. 
Επιίατῃθ. εἷἵθ ἰὰ ἰεςοαῦ γυραίως, αἰνραέθ 
ἂὰὰ ἰοχία ἀθ Μδγϑο!θ, 11] [αὶ Πρὸ 58 5 
ἀουΐϊς Γύραιος οὰ Γυραίη, Οαγτέθ. Μαϊβ 
ἴθ ὙΓᾺ] ποῖῃ δϑὲ θϊοη Ογρόε. 

806. Τυώγῳ. 1,6 Τιπο 5, ὀέϊθγ6 ΡᾺΓ 
565 Υἱῆϑ οἵ 568 Ῥυ [Ὁτη5., 5᾽ ὁἸθναῖξ ατι-  655115 

ἂς ϑαγάοβ. 

8607. Νάστης. Ναριὸπ. οδὲ ποπηπιό δθιΐθ-- 

Ἰηθηΐξ ἀἄλη5 06 Ῥᾶβϑᾶρθ, --- Καρῶν. [1,65 

Οαγθη5. Βα ϊαϊθπὲ ο6 αὶ {ὰξ θ]ὰ5. ἰατά 
ΤἼοπίθ. --- Βαρδαροφώνων, ΒοΙΠε : « (ἃ - 
« 165 Ροσία σνορσὰΐ βαρόχροφώνους, δος 

« 6ϑῇ βαρδαρίζοντας, αιιοά γεοδυῖίον αἰχὶ5- 
« 868 σογοιχίζοντας,. «ἱὰ ΟΥ̓ οΙ5. ψουθὶ5 
« Δἀπηϑοθθαπί. Ράγθαταὰ Γγάοτγιιπη, Ρεν- 
« Βάγια πη. ΔΙ]ΟΥΙΠΊΠῸ6. ΘΟρα]ΟΥπι ἢ πΙ εἰ πιο- 

« Ταπη. » 165 ΟἿΤΙΘ 5. ὀϊαϊθηῦ 465. Ρέϊ.5- 

865. ΠΙΘῸ σύθο ἃ ἴοι)ουγβ ὀἰ6 ἀῤίδϑίι ]α, 

εἴ οἢ ἀἰβαῖῖ οαγίφο), χαρίζειν, Ροὰν για ΐ 

Ραγίθν. Αὐϊβίαυααθ 56. βδουναὶς 46 1 ρ!- 
τὸῖο ἈρΡΡ!αιόθ μὰν Ηοπιὸγο αὐχ Οὐ θη5 

Ῥουὺν ἀδπηοηῖγον, οοπέρο ᾿᾿Ορίπῖοπ ἦθ ΤῊ - 

ογάϊάθ, ἰὰ μβαπΐθ ἀπειχατέ ἀπ πιο βάρ- 

θαρος. 
868. Μίλητον..., ΜΙΙοὲ [αἱ ρΡΙὰ5. ἰαγὰ 

Βα 1686 ππὶ αποπιθπὲ μὲν 465 ασθοβ. 1,6 πιοηΐ 
ΡΙΕΒΠῸΠ οὐ πιοπίαρηθ (65 ρίπθ, Ρ]ι8 
ἴᾶτα 6 Ταΐπιοθ, δϑὺ δοπηὰ ΡὰΣ [ἰὰ [}0]6 
ἀ᾽ Ἐπαγπιοπ. 

869, Μαιάνδρου.... 1.6 Μόαλπάγτα, δι- 
Ἰουτά πὰ] ΒικΚ- Μ οἰπάου, ἰγανουδαϊξ [ἃ 

Ῥῃνυρῖα οἵ 1 Ἰοηὶθ, δὲ 56 7θίαϊε ἀλη5 1ὰ ΠῈΣ 
Ργὸὲβ ἀθ Μιὲ. 1,6 Μίγοαϊθ, πιοπίασῃα ἀθ 
Τ]ΟΠΙΘ, 5᾽ἀσᾶημοθ ἀὰπ5 ἰἴὰ ΠΊΘΡ 6π ἴδοθ 

ἂς ϑᾶπι05. 1,65 Μι]όβιθηβ αἰ] σιιόγοπε, α1Ὁ- 
ΟΠ, 66 ψογ5 ἀ Ηοιηὸγθ, ροιγ 56. πηαϊῃ ΟΠΙΓ 

6 ΡΟ δϑββϑίυη ἀπ Μγοαϊθ, 46 θὰ οοπία5- 
ἰαϊοπΐ ἸΘΏΓ5. σΟ 51 Π5, 

“- 

870. Τῶν μὲν... (6 νογ5 56 ἴϑυτηΐηθ Τὰν 
4υαῖνο βϑροπαόθϑβ. ὕουΖ ἰὰ ποίθ 1, 339. --α 

᾿Ἀμφί!λαχος. εξ Απιρμίπηδααο 6ϑὲ ἱποοῖπα, 
8571. Νομίονος. Νοιηΐοι 6ϑὲ ἸΠΟΌΠΠα, 

872. Χρυσὸν ἔχων. Απιρ!ϊπηλ 6 ΡοΥ- 
ταὶς 65. ΘΟΙ]ΠἸοὺ5. αἶογ, ἐ65 ὑγαρθοῖβ. αἶοΥ, 

465. "ηΠοὰχ αἶγ. 

1-7 
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ἀλλ᾽ ἐδάμτη ὑπὸ χερσὶ ποδώχεος Αἰαχίδαο 
« ᾿ - ᾿ ΨΚ δ ᾿ "7 ἣν 

ἐν ποταμῷ, χρυσὸν δ᾽ Ἀχιλεὺς ἐχόμισσε δαΐφρων. 875 
Σαρπηδὼν δ᾽ ἦρχεν Λυχίων καὶ Γλαῦχος ἀμύμων, 

ἥ 2 " »ι 7 ,} ΚΝ τηλόθεν ἐχ Λυχίης, Ξάνθου ἄπο ὁινήεντος. 

874-876, Ἀλλ᾽ ἐδάμη.... 65. πηλυχαόϑ 
αἰ ὍΡ 615. ἀδῃ5 16 πιλπιβοῦι 6 Ὑθηϊβ6. 1,ἃ- 
ἐπότοδ ἀοἱδ ἁγνοὶ 1οἱ 16 τηόπηθ ποι {116 
Ῥοιν ἰ65 ἀθιιχ νοὺ8 860-86) ; ον Αἰηρ}}1- 
πιά 16 Π᾽ο5Ρ Ρ]ὰ 5 ποιππιό πὰ}}6 Ρατί, Ὑ ΟἹοΙ 
6 Ῥυϊποῖρα ὀποποό ρὰν Ασίβδίαγιαθ, ἃ ῥγὸ- 
ῬῸ5 465 νϑὺβ 800-861 : εἴωθεν δὲ ὃ ποιη- 
τὴς τοὺς τῶν ἡγεμόνων θανάτους διαδή- 

λως λέγειν. 
876. Σαρπηδὼν.... ϑαγρόδοπ, {5 416 {π- 

ΡΙΐον οἱ ἐδ Τιαοάδιηιο ἅΠ]|6 6 ΒΟ] όγοροη, 
ἴχὰό μὰν Ῥαΐγοοϊο, ΧΥ͂Ι, 480; 165 ΤΙ οΙδη 5 

ἀθ Ἰὰ Ογᾶπάο Τ γοῖθ, οδπΐχσο 1ὰ Οαν]6 οἵ ἰὰ 
Ῥδιηρἢ 16; αἸαποι5, οουδίη 46 ϑαυρθόάοῃ, 

οὐϊὸ το Ῥὰγ 5ὰ γσβποοπίν ἄνθος Ὀοιηὸδάο, ΥἹ], 
149 δ βυιϊναπίβ, οἵ ρᾶν 16 ἔγος 46. 565 Δ. ΠΊ65 

ΟΣ ΘΟΠΕΓΘ (165 ἈΓΠΊ65 α᾽ αἰγαΐῃ. 

877. Ξάνθου. ΟἾἐ5ι 16 ΧάπῖΠ6 ἀὁ Τγεῖο, 
411 ἀδδοοπά ἀὰ Ταῦχιβ γοὺ5 1 Μδαϊοννα- 

πόρ. 1] γΥ ἀναϊῖ, 511} 565 ᾿ογάβ, τπη6 γι] 6 
1551 ΠΟΙ 6 ΧαηΙΠ6, ἀπ]οιν 1 ΕΚεοη ἐς 
οὐ Κοιηῖκ. --α Νοιῖι5. ἢ ἀν Οἢ5 Ρὰ5 "θϑοΐη 46 
[αἴγ ΓΟΙΠΠΆΓ ΠΟΥ ᾿ππρογίαηοθ. οαρτζαϊ ἀκα 

(αέαίοριιο Ῥουν 1 Ἰδζοιτο ῬΥΙπἶνο. 46 Ἰὰ 
ατὲροο οἱ ἀὁ ᾿᾽Ά5ιο Μίπραγθ, ΠΠ ΗὟΥ ἃ Ρὲ5 46 
ΒΟΠῸΡῸΘ Η]Ὲ5 ἈΠΟΙΘηΠΟ: 11 ΗὟΥ 6 ἃ ΤΠ 16 Ρὰ5 
ἄς Ρἷιι5 δὰγθ. 1.6 ροζέο πὸ ἀόππθ χἱθπ οἷ 
πθ ἀοππα 4πῸ [ον μοὰ ἃ ἰὰ [ἀπίαϊϑίθ, ΠῚ αὶ 
τουῦ ο6 4 ἢ βάψαι 46 505. ἰ6ῃ105. [,65 ὁρὶ- 

τΠδίο5. πηόπηθ5. ομΐ ρυόϑίμαο ραστοσξ τπ6 νὰ- 
ϑὰν ΒΙβτου 46 οὰ σέοργαρῃίααθ, [6 σεστγεῖέθ 
4116 185 θΟγΠ65 468 66 φοιῃπιθητα οἷ π6 τη αἰθηΐ 
Βὰ5 ΡΘυΠη15 ἀ᾽ ἐπέγον ἀη5 μ]115 ἀδ ἀέξαι]5. ΟΠ 
ἃ 4 τηο1π5 1 ἸΠα]5Ρ6η5Ά}}]6, 

9 
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ΟΡΚΟΙ. ΤΕΙΧΟΣΚΟΠΙΑ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ͂ 

ΚΑΙ ΜΕΝΕΛΑΟΥ ΜΟΝΟΜΑΧΙΑ. 

ΑἸοχαηάγο οὰ ῬὰΓΙ5. ΡΥΓΟΥΟΩΠ6 ἃὰ σΟπιραΐ [65 Ρ] 115 ὈΓάν 5 465 αΥ6ο5: 
Πλ8 15. 1] γβοῦΐϊο οἰναγό, ἀὸβ {6 Μέπέϊαϑ5 5 ἀνᾶποθ σοηΐγα [ὰ] (1-97). 
1,65 ΓΘΡΙΌΟΠ 65 ἀ θοΐου 16 ἀξοϊάθηξ ἃ 1αἴΐθι" οοηΐγο Μόηό]α5 (838-75). 
Οη οοηνιθπΐὶ {απο 56 γὰ 16 θΥΡχ ἀὰ ναϊπαπθαν, οἱ {απ [αἰϊό, 
ΒΔ ΠΟΙΊΟΠΠΕ ΡᾺΓ ῬΙΔΠ), 55.) 6 να ἰὰ ραϊχ 4] ἀοἷὲ ϑαϊνγα σα. σοπηραΐ 
(760-120). Ηέϊδηθ πηοπίθ 530 ἰὰ ἴου 401 ἀοΙηπη6 ἰὰ ρουῖθ ϑοέο, οἵ 
ΠΟΠΊΠῚΘ ἃ ῬΙΪΔΠῚ οἱ ἃπχ υἹθ ] ]γ ἀ5 ἰγουθ 5. 65 ΡΥ ΠοΙρᾶιχ οἰοίβ ἀ6 
Τ᾿ Αυπηέθ σγεοαὰθ (121-244.}, (Οποϊ αϑῖοπ ἀκα γαῖ (345-901). Οοπιραὶ 
ἀς Ῥὰγ!5 εἱ 46 Μέόέπέϊαβ (902-- 3712). Ῥὰγ15 δϑὶ ϑᾶανό μὰν όηιιβ, εἴ 56 
Γδίγοιν 6 Θἢ ργέβεηοθ ἀ᾽ Ηέϊὲπθ, 4] σουγηηαπαα 5ἃ Ἰὰομειέ (919-436). 
Ἠέσοποι]αίοη 465 ἄἀθαχ ὄρουχ (481-4.8), Αρσδιηβμηοη γέο᾽διη8 
Τ᾿ αχέοαποπ ἀα ἰγαϊτέ (449-461). 

Αὐτὰρ ἐπεὶ κόσμιηθεν ἅμ᾽ ἡγεμόνεσσιν ἕχαστοι, 

Τρῶες μὲν χλαγγὴ τ᾽ ἐνοπὴ τ᾽ ἴσαν, ὄρνιθες ὡς, 

ἠύτε περ χλαγγὴ γεράνων πέλει οὐρανόθι πρὸ, 
αἵτ᾽ ἐπεὶ οὖν χειμῶνα φύγον καὶ ἀθέσφατον ὄμόρον, 

χλαγγῇ ταίγε πέτονται ἐπ᾽ ᾿Ὠχεανοῖο ῥοάων, δ 
ἀνδράσι Πυγμαίοισι φόνον χαὶ ἹΚ ἦρα φέρουσαι" 

ἠέριαι δ᾽ ἄρα ταίγε χαχὴν ἔριδα προφέρονται " 

1. Κόσμηθεν, ἔαγτεπΐ γαπρέβ 6η Ὀαΐδ1}16. 
δολοῖϊες : διετάχθησαν. -α- Ἕχαστοι, 
ἀλη 16 5615 ἀβ ἑκάτεροι : 165 50]4αἴ5 46 
σδοαπθ 65 ἄδθιχ γπιέθϑ. πο] 1168- τη 5 
επηϊοπάραϊξ, 165 50] 48 46 οἤδσιιη ἀ65 ρϑὰ-- 

ΡΙ68 σοπιροβαπξ 165 ἀθιιχ ἀγπιέεϑβ, 

8, Οὐρανόθι πρό. «ϑολοίϊες : πρὸ τοῦ 
οὐρανοῦ, ὅ ἐστιν ἐν τῷ ἀέρι. Ιλιτόγα]6- 
τηθηΐ, απο ἰδ οἷοέ ἀδναπέ. ΤΡΠΘΡ : « 1,6 
βρθοϊαίΐθῃῦ οϑέ δῦ 1ὰ ἴθυῦῦθ : Ρᾶγ σοῃϑβέ- 

υρηΐ 165 σῦιθ5 8οηΐ οι αἱ «οναπέ 16 

οἶ6].» ὕογ. Ἰλιόθι πρό, ΥΠΠ, δὅ5 ; ἠῶθι 
πρό, ΧΙ, ὅ0. 

ὅ, Ῥοάων. 1'Οςόλη ἀ οπιδτο οϑξ τὰ 
ἔδινα 41 γοὰ]ο ἀπίοαυν ἀπ ἀΐδααο 46 Ἰὰ ἴθυσο. 

6. Πυγυαίοισι. Οἱ ῥ]αςφαῖξ ἐπ Εἰορίς, 
αιχ χα γοπηθ8 οηἤ 5. ἐπ τα ϊάϊ, μὰν οοπδέ- 

4υθπῖ 81} 165 ογὰάβ. 4ὰ σγαπά ἤδυνο, οὉ 

ῬΘΌΡΙῈ ἀ6 παῖπϑ (αθαΐίθαχ. ΒΟ θαι ἃ ἱπαἰ τό 
66 Ῥαβϑῆσα ἃ. ῬΥΘΙΏΪΘΙ ομαπὶ ἀὰ Ζιέρίη, 
γοῖ5 419-116. 

7. έριαι, ἃ ̓ λα}»ς ἀπ πιαϊίπο ογ.1, 497. 



100 ΙΛΙΑΔΟΣ Γ. [111 

ς 5 ἀὐξγι ΨΊΗΡ “- 5 κ 

οἱ δ᾽ ἄρ᾽ ἴσαν σιγῇ μένεα πνείοντες Ἀχαιοὶ, 

ἐν θυμῷ μεμαῶτες ἀλεξέμεν ἀλλήλοισιν. 
Εὖτ᾽ ὄρεος χορυφῆσι Νότος χατέχευεν ὀμίχλην, 10 

ποιμέσιν οὔτι φίλην, χλέπτῃ δέ τε νυχτὸς ἀμείνω, 

τόσσον τίς τ᾽ ἐπιλεύσσει ὅσον τ᾽ ἐπὶ λᾶαν ἵησιν᾽ 

ὡς ἄρα τῶν ὑπὸ ποσσὶ χονίσαλος ὥρνυτ᾽ ἀελλὴς 
μῚ , “Σ ἦι « "δ ,ὔ ἐρχομένων: μάλα δ᾽ ὦχα διέπρησσον πεδίοιο. 

Οἱ δ᾽ ὅτε δὴ σχεδὸν ἦσαν ἐπ᾽ ἀλλήλοισιν ἰόντες, 15 

Τρωσὶν μὲν προμάχιζεν Ἀλέξανδρος θεοειδὴς, 
ἕ “ “] ᾿Ν ΓῚ τα 

παρδαλέην ωὡμιοισῖν ξχων χαι χαμπὺυ α τοζὰ 

χαὶ ξίφος" αὐτὰρ ὁ δοῦρε δύω χεχορυθμένα χαλχῷ 

πάλλων Ἀργείων προχαλίζετο πάντας ἀρίστους 

ἀντίδιον μαχέσασθαι ἐν αἰνὴ διϊοτῆτι. 40 

8, Οἱ, διχ, ἃ καγοὶν Ἀχαιοί, 165 Οὐθύβ, 
10. Εὖὗτε ροῦν ἠΐτε, οοπηπιθ. ὈΙάΎπι : 

διὰ τοῦ ε αἱ Ἀριστάρχου τὸ εὖτε. ογθ 
ΧΙΧ, 386. Τὼ ποίθ ἀ6 ὨὈϊάγμηρ [ας 4118-- 

5105 ἃ πΠ6 ἈΠΟΙΘΏΠΕ Ἰἰεςοπ, τ᾽ ὄρευς: 
ἐν ἐνίαις δὲ τῶν ἐχδόσεων, τῇ τε Χία χαὶ 
τῇ Μασσαλιωτιχῇ καί τισιν ἄλλαις, ἐκ 

πλήρους ἐγέγραπτο ᾿ὕτ᾽ ὄρευς χκο- 
ρυφῇσι. 

12. Ἐπὶ λᾶαν ἵησι ρΡοὺυν ἐφίησι λᾶαν. 

Οπ ΠῪΎ νοὶξ αυ᾽ ὰ ἰὰ ἀϊδίαποθ ἀπ Ἰοεΐ ἀ6 

ΡΙΟΥΓΘ, 
413. Κονίσαλος.... ἀελλής, τπ6 Ρουβδ- 

διὸγθ τοιηρέϊαριδθ, ο᾽ ἐβί-ἃ- αἰγὶ θΠ6 ἰ6ΠῸ- 

Ρδίθ ἀθ ροιιβδιὸγθ. Αὐὶδίαυιβ : ἣ διπλῃ» 

ὅτι λέγει οὐχ ὑπὸ ποδῶν ἀελλὴς, ἀλλὰ 

χονίσαλος ἀελλὴς, ἀελλώδης. Αὰ δὰ ἐδ 
᾿᾿Δα] ΘΕ ἀελλής, 41 π6 56 ἵγόοινθ 4α᾽ἾΟΙ, 
4πο] Ζαοϑτὰπη8. ᾿Ιδεηξὲ ἀολλής, 66. 4ὰὶ ὁϊ 

"Ππλαρ6.) οἵ ἀ᾽ λαΐγο5 ἀολλῆς Ροὰν ἀολ- 

λήεις, 66. 41 π᾽θδὲ {απο ναυϊαηΐ α’ ἀολ- 
λής. ΘαοΙ 65 πο θυ μ 65 ἁζγ θα οηΐ ἃ ΑΥἹ]5- 

ΤΟΡμᾶμ6 6 Ῥγαποθ ἰὰ ἰθφὸπ χονίσαλος 
ἀέλ) ης, 41 οἰαπρσογαῖ ἢ" Δα] 6 ΕΓ δα 58}"-- 
δἴδητι [ : ἀπΠ6 ᾿Οιιδδιὸγο δ ἐα ἐθηηρδέδ, ἅτιθ 

Ῥοιιβϑιὸσθ [6116 ιυΐθπ βοι]ὸν ἰὰ ἑδπιρόϊξο. 

1)᾽δαῖγοϑβ ὁγοϊοπΐῦ σα Ααιϑιο ρμὰπο ἀναϊξ ὁου]ε, 

χηνισάλον ὥρνυτ᾽ ἀέλλη. ΟἾἐ5δὲ ἀπὸ ἀοιι- 
016 δύγθιγ, ϑδολοίϊοα : ̓Ἀριστοφάνης γρά- 
φει, χονισάλου ὦρνυτ᾽ ἀέλλης. Οα 
ΠΟΙΡοπὰᾺ «α᾽ ΑγΙδίανιθ αἱ το]οῖό. ο6 

ἄοαθ]α. οΠαπροιηθηΐ, οἱ ργόίόγό ἅπαξ εἰ- 

ρημένον ἅὰ τηέξαρ᾽άσπιο ἀ᾽ ἄελλα οἷἱ ἀέλλη 

τὃπ ἀέλλης, 411 56 Υ810 πηαβοα] πη δὲ ἀαγαϊξ [6 

σόμη 6ὁη ου. 
14, ἸΤεδίοιο, ἀδλη5 ἰὰ μ]αϊπθ. ονυοζ ἰὰ 

ποῖβ Τ|, 78. 

1ὅ. Σχεδόν, Ρύοομο, τοῦ ργόςῖθ, ἀέ- 
Ῥεπὰ ἀβ ἦσαν. ὕογοζ ἰὰ ποίε ΥὟ, 4δ8. (6 
γ6Γ5 δϑῦ βουνοπΐ τόρόϊό ἀὰη5 1᾿ Πἰακίε. 

16, Ἀλέξανδρος, 5αγπομῃ 46 Ῥᾶγϊ5. ο- 
πιὸγθ 1᾿δπιρ!οῖθ οὐ παϊγοπιθηΐ ροαν ἀέϑι- 

5Π6ν 66 ἢ]5 ἀ6 Ῥυϊὰπι. 
Ιι8. Αὐτὰρ ὅ.... ινρΙο, Επόϊαάο, ΧΙ, 

488 : «.... Ἰωῶνὰ ἀπὸ [ογῖθ σογεραΐ 1ι6ηΐα, 

« ἰονὶ5. ουγϑιι, Ὀγθῖχα ἢαϑΕ]Π1ὰ [ουγο. » 

Οὐδὲ θιάγιαμθ 411 ἃ τγέζα  ἀἀη5. 16 ἑθχίθ 
ΠἌΡοΙ6. ὃ, ἐμὲ, γὰρροίαηξ 16 ϑι]εῖ, 1 θα 
ἀοππο (65. Υαίβθοηβ {όθ5 ἀθ ἰὰ ἀϊοίοη 

οΟΥἀϊπαῖνο ἀπ ροδίθ. Νίαϊβ 1] ἄνοια 4116 
οοὲ ὁ π᾿’ ϊαις ὯΙ ἀλπ5 ΑΥἸδίαγ 6, ΠῚ ἀΔἢ5 
ΑὙιβίορ απο, Ὠ1 ἀδη58. (ἢ Πἰϑγαϊθ, πὶ ἈΠ 5 

Ιὰ ΡΙαρανὶ 465 τπθ]] 618 ἰοχίθϑ. 

19-20, Πάλλων.... ὙοΥ5. πηλγηαόβ 640-- 
[0615 ἀλη5 16 τη παβοῦῖ 4 μῖδθ, Αὐϊβίαγ- 

416 Κ ὙΟΪΣ ὑπ σομ γα Ἰοιοπ ἄνθα 66. 4αὶ 
51, ΘΓ τπ6 ἀρ 5αγὶα οδχαρόγαϊοη : ἀλλ᾽ 

ὕστερον ἐπὶ τοῦτο ἔρχεται ὀνειδισθεὶς ὑφ᾽ 
Ἕχτορος᾽" ἄτοπον δὲ χαὶ τὸ ἅμα πάντας 
προχαλεῖσθαι. Οπο]αιι65 τπ5. τόροπααϊθηξ 
46 Ῥᾶνι5. πθ ρυούοσιο «α᾽δπ Ἰάέθ : τῇ 

φαντασία, οὐ τῷ λόγῳ. )᾽ αὐῖγ65. [α]βαϊθπὲ 
ἀῤξρεπάγο ᾿Αργείων ἀ6 ἀντίόδιον, εἴ επίοη- 
ἀδϊοπὶ προχαλίζετο 4ἀ65 οχμουτατοη5 ἀθ 

Ῥὰν5. αὐχ ΤΡογθη5 ; τοὺς ἀριστεῖς τῶν 
Τρώων προετρέπετο χατὰ τῶν Ἑλλή- 



[11] ΕΛΙΤΑΧΟΣ 101 

Τὸν δ᾽ ὡς οὖν ἐνόησεν Ἀρηΐφιλος Μενέλαος 

ἐρχόμενον προπάροιθεν ὁμίλου, μαχρὰ βιδάντα, 

ὥστε λέων ἐχάρη μεγάλῳ ἐπὶ σώματι χύρσας, 

εὑρὼν ἢ ἔλαφον χεραὸν ἢ ἄγριον αἶγα, 
πεινάων μάλα γάρ τε χατεσθίει, εἴπερ ἂν αὐτὸν οὅ 

σεύωνται ταχέες τε χύνες θαλεροί τ᾽ αἰζηοί᾽ 

ὡς ἐχάρη Μενέλαος Ἀλέξανδρον θεοειδέα 

ὀφθαλμοῖσιν ἰδών " φάτο γὰρ τίσεσθαι ἀλείτην " 
αὐτίχα δ᾽ ἐξ ὀχέων σὺν τεύχεσιν ἄλτο χαμᾶζε. 

Τὸν δ᾽ ὡς οὖν ἐνόησεν Ἀλέξανδρος θεοειδὴς 80 

ἐν προμάχοισι φανέντα, χατεπλήγη φίλον ἧτορ᾽ 

ἀψ᾽ δ᾽ ἑτάρων εἰς ἔθνος ἐχάζετο, ΙΚ ἣρ᾽ ἀλεείνων. 

“Ὡς δ᾽ ὅτε τίς τε δράκοντα ἰδὼν παλίνορσος ἀπέστη, 

οὔρεος ἐν βήσσης, ὑπό τε τρόμος ἔλλαύῤε γυῖα, 

ἂψ τ᾽ ἀνεχώρησεν, ὠχρός τέ μιν εἷλε παρειάς" 35 

ὡς αὖτις χαθ᾽ ὅμιλον ἔδυ Τρώων ἀγερώχων, 

δείσας Ἀτρέος υἱὸν, ᾿Αλέξανδρος θεοειδής. 

νων. ΝΜαϊ5 Ῥάγ!5 ϑδῖ ὑπ ὑγαάνδοίιθ, οἱ Ηο- 

πηὸδγα π᾽εδὲ 486 υγὰϊ. 

928-95, Ὥστε λέων.... ὙΊρρΙο, Επόϊάο, 

Χ, 728 : « [πηραϑἴιι5. 5140} ἃἸϊὰ Ιθο ἐθὰ 

« 88 ρ6 Ρογαρτὰηβ (ϑυλάδὶ δπὶπὶ νϑϑπηὰ 

« ἔλπι65), δὶ ἰογΐβ. Γπράσοπι (οηβροχὶξ οὰ- 
« ῬΓΘὰΠὶ ἃὰΐ βαγροηΐομη 1Π ΘΟΥ̓ΠΙὰ ΘΘΡΝΆΙΠΏ, 

« δπάεε Πΐδπϑ. ἱπιπιὰπθ, σοιπάβ486 δΥγοχὶζ, 

« οεὲ Βατοὶ Ὑ σθαι θιι5. 5 ΡΟ. ἸΠΟᾺΠΊΡΘΗΒ ; 

« ἰαγιξ ᾿πηργοθ ὰ ἰδθῖεῦ ΟΥὰ ΟΥΌΟΥ, » --- 

Σώματι, τα οὐάανγθ. 16 Ἰἴοπ ἀ᾽ Ποπιὲὸνε 
πὰ ρμὰ5 ᾿βοβοΐῃ, σοπηηθ οἰ] 46. ΥἹΡΡΊΪΘ, 

ἀθ οἰαθϑον δὰ ρυοΐθ. ΠῚ ἃ ἴὰ οἰνάηθθ 468 

γοῦνα 6 οἰ ον ἃ ἴθυγθ, μὰν 16 ἔαἱτ 46 
4.6 46 ομάβϑοιν, ᾿Επιχύρσας ἱπάϊχαθ ἀπ 

Βαβασά, 'ᾧῃη6 Πδϑυγειδα ἁπθαϊηθ; εἴ σώ- 
ματι αἷξ 4φὰ6 16 ἐθγῖ οἱ ]ὰ οῃὸνγ βάυναρθ 

δϑί βϑη8 υἱθ. Αἰιϑϑὶ 16 ᾿ἰοῃ 1 558516-}-1} στι5- 

δὸς 5οη ἀρρέει (μάλα γάρ τε χατεσθίει); 
585. ἅγΟΙΪν ἰὰ ροῖ6 Ὧ6 οουΡΡ. ἀποπη ἰγὰ- 

ἀποΐθαν πὰ σθμα οχδοίθιηθηΐ 66 ρῬᾶρϑαρο, 

ο᾽ἐβι-ἃ- αἶγα σοπίογμηῤιηθηΐ ἃ 56η5 46 σῶμα 

οἰεζ Ἠοπιὸγο. (δ τηοΐ εἾὟΎὟ δϑὲ 7 Πη818 50 - 

ΠΟΗΥα ἀα δέυαχς, οἱ εἰεβδὲ δέμας 411 
ΘΟΥΓεβρομα ἃ δονμιι5, ἃ 1 ἈΠ] Π1Ὰ]} 511 ΡΙθά, 

ἈΡοΪ]οηΐαβ : σῶμα" ὁ Ἀρίσταρχος παρα- 
τετήρηχε τὸ σύνηθες Ὅμήρῳ. χαὶ σε- 

σημείωται διπλῇ, ὅτι σῶμα οὐδέποτε 
Ὅμηρος ἐπὶ τοῦ ζῶντος εἴρηχεν. 1, 
ἰληριιθ 465. ἐγαρί 65, ἂχ σοηαϊγθ, ὨΟιβ 
ΠΟ ἶγ6 σῶμα ἀέδιρπδηΐξ πηόπηθ ἃ ῬΘΥΒΟΠΠ6 
᾿ναπηαῖηθ. Σῶμοι τόδε, ἀδπ5 Επνὶρίαθ, 4|- 
ὁόδίε, 610, 6ϑθ᾽ Ροὺν ἐγώ. Σῶμα π᾿ ἃ ΡΓ15 
46 Ροβίέχιθαγθιηθηΐ ἃ Ηοϊηὸγα 186 5615 46 
ΤΟΡῬιιδ, 

2ὅ. Εἴπερ ἄν ἐᾳαίϊναιξ ἃ χαίπερ ἄν: 
δἐΐαγηςῖ, φαλπα ᾽θπ τηὲπιθ, 

27. Θεοειδέα πὸ εοπιρία 416 Ροι 

«αδίγ8 50}18}065, ΘΟ ΠΉΠΠ6 5} Ὑ ναὶ θεοειδῇ. 
28. Φάτο, 1] 56 ργοπηβίζαιξ. ογο ἰὰ 

ποίθ 11, 87. --- Ἀλείτην, 6 δουραθ]8. 
Δόμποάοϊε ἐογίναις ἀλειτάς, 165. ΟΥΠλ65 6 
Ῥᾶγιβ. Αὐιβίαγαιθ : χρεῖττον δὲ αὐτὸν τὸν 
᾿Αλέξανδρον λέγεσθαι ἀλείτην. 

29. Αὐτίχα.... (δ. νεῖβ8 δϑὲ βουνθηΐ 
γόρέξέ ἀὰη5 [᾽Πἰωά6. Ὑιγρια 1᾽΄ὰ ἰπιϊτό, 

Εηόίο, ΧἼ1Π,355 εἰ 679. 
838-356, Ὡς δ᾽ ὅτε,... ὙίνρΙ6, Εἰποίάς, 

1, 379 : « πργον βϑιπὴ ἀ50118. γοἶατ 

« 40] 56 ῃ 105. ἀπραοι 5516 Παπιὶ Π]-- 

« ἴθη5, ἱγρρι ἀπδααθ σόρϑητα γείαρι Αἰ }- 

« Ἰοπΐθμπι ἰγὰ5 οἵ οθγαϊα 6011 Τυτηθηΐομ), » 

84. Ὑπό, μὲν δῇ "ὰ5. 865 78 πι|})68 ἔχϑθιι- 
Ὀ]επε. 
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Γ σηγπι " 5» -“ " Γὸν δ᾽ Ἕχτωρ νείχεσσεν ἰδὼν αἰσχροῖς ἐπέεσσιν " 
Ύ » : 

Δύσπαρι, εἶδος ἄριστε, γυναιμανὲς, ἠπεροπευτὰ, 

αἴθ᾽ ὄφελες ἄγονός τ᾽ ἔμεναι ἄγαμιός τ᾽ ἀπολέσθαι. κ0 

Καέχε τὸ βουλοίμην, καί χεν πολὺ χέρδιον ἦεν 

ἢ οὕτω λώδην τ᾽ ἔμεναι χαὶ ὑπόψιον ἄλλων. 
Ἢ που χαγχαλόωσι χαρηχομόωντες Ἀχαιοὶ 
φάντες ἀριστῆα πρόμον ἔμμεναι, οὕνεχα χαλὸν 

εἶδος ἔπ᾽- ἀλλ᾽ οὐχ ἔστι βίη φρεσὶν οὐδέ τις ἀλχή. 40 
“Ἃ - Ε 

Η τοιόσδε ἐὼν, ἐν ποντοπόροισι νέεσσιν 
.) ῇ - ῇ ᾿ Ρ] 

πόντον ἐπιπλώσας, ἑτάρους ἐρίηρας ἀγείρας, 

μιχθεὶς ἀλλοδαποῖσι, γυναῖχ᾽ εὐειδέ᾽ ἀνῆγες 
ἐξ ἀπίης γαίης, νυὸν ἀνδοῶν αἷγμιητάων ἐς ὶς γαϊης; νυὸν βω χύ τη - 

πατρί τε σῷ μέγα πῆμα πόλη τε παντί τε δήμῳ, 50 

δυσμενέσιν μὲν χάρμα, χατηφείην δὲ σοὶ αὐτῷ: 
Οὐχ ἂν δὴ μείνειας Ἀρηΐφιλον Μενέλαον ; 
Γνοίης χ᾽ οἵου φωτὸς ἔχεις θαλερὴν παράχοιτιν. 

Οὐχ ἄν τοι χραίσμηῃ χίθαρις, τά τε δῶρ᾽ Ἀφροδίτης, 

39. Δύσπαρι, [μχπορία Ῥὰγϑ! ΠῚ πὟ ἃ 
Βυὸγα ἀ᾽ αν ΘΧθμρ]6, οἢ6Ζ [65 ροδίεβ 
ΡΥΘο8, ἐθ δύς δ σοΠΡΟϑίοπ ἄνθο πῃ 

ΟΠ ῬΙΌΡΥΘ, Οπ πὸ οἰΐϊθ. 486 Δυσελένα 
ἀ᾽ Ευγὶριάθ, Ογδϑίθ, νεῖβ 1319. Ονϊάς ἃ 

ἰὐαηβρογῖό δὴ ᾿ατπ Π᾿Ἐχργθοϑίοπ αἰ Ἠομτο. 

Γαοάαηιθ ἃ Ρρνοίόὀοίϊας, νοὺβ 48 : « )γε- 
« ραγὶ Ῥυϊαπαϊ 6, ἀλπηπο [ΟΥ̓ ΠπΟ86 [ΠΟΥ ἸΏ, » 

42, Ὑπόψιον. Αρο]]οπῖι5: ὕποπτον χαὶ 
ὑποδλεπόμενον. Νοιι ἀΐδοηϑβ, ηιαΐ νι. 

άά, Πρόμον. Ατὶδίαγαιθ : ἣ διπλῆ, ὅτι 

χατὰ συγχοπὴν τὸν πρόμαχον εἴρηχεν 
(εη ἀϊδαπὶ πρόμον), οὐχ, ὡς οἵ γλωσσο- 
γράφοι, τὸν βασιλέα. 1,65 ἀδὰχ πιοΐβ 5οηΐ 
5. ΠΟΠΥΤΉ65. ΡᾺΓ ἰ6 αι, ΘΟΙΠΠῚ6 να Πδηΐ ἴοΙ15 

ἄδυχ ἀδ πρό, ἐπ αναπιξ, τὰ ὶβ 1] ΗὟΥ ἃ ροϊηϊ 

46. 5ύποορβθ ἀδληβ πρόμος. (Ε]] 4] 6ϑὲ δ 
ἀνὰῃῖ, 16 ομεἴ 46 416, 16 πρόμος, 651 παῖι- 

γΘ]]οπηθηΐ 66 ]1}1 4 αὶ σοι] Ὁ 6ῃ ἐδῖθ ἐ65 δἀὰ- 
ἴνο5, [6 πρόμαχος. --- Ἔμμεναι, 6556. 6, 

416 τὰ ἐϊα15. 

46. Ἔπ᾽ ρουν ἔπι, ο᾽ εδ:-ἀ-αἰνε ἔπεστι, 
ἔπεστί σοι. 

46, Τοιόσδε ἐών᾽ ἐμ φιμενι ἑαϊὶς 65565: 
ἢ Ἰάοῃθ 16] {πὸ ἴο], Τὐ ϊαΐα5. ετ-ε ἃ ὁΠο- 
αό οϑυίαϊη8 ῥα ξθυνθ. Ταηρὶς ἠϊαΐμς, ἀἷι 

Βοῖπθ. Οὐ] χιιθ5-ιπ5 ΘοΥΤΊρεπὲ οοπιρ]έϊε- 
πηθηξ 1 δξιι5, οἱ ᾿Ιβδθηΐ τοιοῦτος ἐών. Π᾽ λυ- 

{γ65 ᾿᾿Δαἀουοϊϑϑθηξ δὴ ὀογι νηΐ τοῖος δὴ ἐών. 

49. Ἐξ ἀπίης γαίης, αἀπα ἴεν Ἰοϊη- 

ἴα1π6. ΟΥΟΖ ἰὰ ποῖθ 1, 270. 1.6 σεὺϑβ 86 
ΤΟΥΠΆΪΠ6. ΡᾺ ἴγο5 ΘΒροπάόε65. 

δι. Κατηφείην, Ἰρροβιίῖοπ, οομηηθ πῇς 
μα εἰ χάρμα, ἃτχ πιοῖβ γυναῖκα οἱ νυόν. 
Μόποδοϊε ὀεγῖναιξ χατυηφείη. Νοῖν νι]-- 
βαῖθ δϑῦ ἰὰ ἰΙδεοοῦβ αἰ Αυιβδῖορῃὰπθ 46 Βυ- 

χΆΠ06 οἱ αἀ᾽ Αγιβίασαιιθ, δ, ἀνὰηΐ διχ, 66}16 

ἀπ τοχῖθ ἀ᾽Αγροβ δὲ 66 }16 48 ϑοβίρὲπϑ. 

55, Οὐχ ἂν δὴ μείνειας ἐᾳφυϊναυϊ ἃ διὰ 
τί οὐχ ἔμεινας; εἰ ἰὰ γέβοχίοπ γνοίης 
χε.....) αἰονα ἐπ ϑαιγαῖδ...., δουῦ ἴοὰϊ παᾶῖα- 

Ρ6]]Θπηθπὲ 46 1 Ἰπέουγορ δίῃ. 
δά. Οὐχ ἂν τοι.... ἤονᾶςο, Οάδος, 1, χν, 

(8: « Νοφυϊοαθὰαπι ΑἸ ΘΠΘΥῚ5 ῬΥΡΘΒΙ 410 ἴθσοχ 
« Ῥροῖοθβ οϑαυθπι, συαΐαααθ ἔθπη 18. [τὰ- 

« Β6]1 οἰ μᾶγὰ σαγμϊπα αἰν16685 :,.. [απ ἢ 
« Πιδὰ βϑῦὰβ δά! θγοβ. ΟΥἸΠ65 Ρυΐνογα οο]- 

« 1165.» 

ὅά-δδ, Τὰ δῶρ(α), ἣ χόμη, τὸ εἶδος, 
ο᾽δοι-ἀ-αγο ταῦτα τὰ δῶρα, αὕτη ἡ κόμη, 
τοῦτο τὸ εἶδος, 5610 ἰὰ ἔογοθ ἀθ ὁ, ἧ, τό 
ἀλη5 Ηοπιὸγθ. Οὐ δδὲ 10] Ἰ᾽ϊδέδ, ἰδέα, ἐσέμα 
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ἥ τε χόμιη τό τε εἶδος, ὅτ᾽ ἐν κονίησι μιγείης. 55 
Ἀλλὰ μάλα Τρῶες δειδήμονες: ἦ τέ χεν ἤδη 
λάϊνον ἕσσο χιτῶνα, χαχῶν ἕνεχ᾽ ὅσσα ἔοργας. 

Τὸν δ᾽ αὖτε προσέειπεν Ἀλέξανδοος θεοειδής" 

Ἕχτορ, ἐπεί με κατ᾽ αἶσαν ἐνείχεσας οὐδ᾽ ὑπὲρ αἶσαν, 
, » , [ἐν " }] Ὰ 

αἰεὶ τοι χραδίη πέλεχυς ὥς ἐστιν ατειρὴς ; 60 
ω 

ὅστ᾽ εἶσιν διὰ δουρὸς ὑπ᾽ ἀνέρος, ὅς ῥά τε τέχνη 

γήϊον ἐχτάμνησιν, ὀφέλλει δ᾽ ἀνδρὸς ἐρωήν" 

ὡς σοὶ ἐνὶ στήθεσσιν ἀτάρθητος νόος ἐστίν. 

Μή μοι δῶρ᾽ ἐρατὰ πρόφερε χρυσέης Ἀφροδίτης" 
" ἂν ζα 3 5 Ν “2 2. δ» οὔτοι ἀπόδλητ᾽ ἐστὶ θεῶν ἐρικυδέα δῶρα, 65 

ὅσσα χεν αὐτοὶ δῶσιν, ἑχὼν δ᾽ οὐχ ἄν τις ἕλοιτο. 

Νῦν αὐτ᾽ εἴ μ᾽ ἐθέλεις πολεμίζειν ἠδὲ μάχεσθαι, 

ἄλλους μὲν χάθισον Τρῶας χαὶ πάντας Ἀχαιοὺς, 

αὐτὰρ ἔμ᾽ ἐν μέσσῳ χαὶ Ἀρηΐφιλον Μενέλαον 

συμδάλετ᾽ ἀμφ᾽ “Ἑλένῃ χαὶ χτήμασι πᾶσι μάχεσθαι. 70 

Ὁππότερος δέ χε νικήσῃ χρείσσων τε γένηται, 

χτήμαθ᾽ ἑλὼν εὖ πάντα γυναῖχά τε οἴκαδ᾽ ἀγέσθω᾽ 
οἱ δ᾽ ἄλλοι φιλότητα καὶ ὅρκια πιστὰ ταμόντες 
γαίοιτε Τροίην ἐριδώλαχα, τοὶ δὲ νεέσθων 

465 Ταῦ ]η5, ἀπ 56η5 ἀόἐυογαθ] : οἂν Ἠδοΐον 

ὯΘ ἴαιτ ροὶπὶ ὑπ ἔϊορα. 
ὅδ. Δειδήυονες, ππη1465. Δόποάοϊο ἐοτὶ- 

να ἐγ εήμονες, οομη γα ἰδδαηΐβ, Να]5, οοπι- 

ΠΊ6 αἴξ Αὐ]δίαγαιθ, ο᾽θϑὲ 46 ἴὰ Πδίπθ, δὲ πὸμ 
ἂς 1ὰ ρῥιΠό, 416 165 Τυογθη5 ομῦ ραν Ῥᾶγιϑ: 
οὐχ ἐλεοῦσι δὲ αὐτὸν, ἀλλὰ μισοῦσι. Π)᾽41- 
Ιθὰγβ ἐλεήμων 56γΓ1ξ, ἀὰλῃ5 Ηοπιὸγθ, ἃιι551 
υἷθπ φυὲ δειδήμων, τη ἅπαξ εἰρημένον. 

ὅ6-57. Κεν... λάϊνον ἕσσο χιτῶνα, ἴπ ἀπ- 
ΤᾺ15 γουδέι π6 ἔπη] 4116 46 ῬΊΘΥΓΘ ; ΟΝ. Εἶ ΔΠΤ ΑΙ; 
ἰαρί46, Βοῖῃθ. : « Μυγὸ ρυϊβδοοσιιπὶ ἀἰϊοΐαπη 
« δϑξ, Υ65. ῬῸῚ 5:1721|1 ρΟἴτι5. Φαλτη ΘΓ 15 
« ΡῬγΟρυ 5 ἀθοϊαναηιαπι, [5, 411 θ᾽ ἀαξαν, 
« ψΊβι15 δϑὲ ἃπηϊοίι5 ἰἈΡ 1 1|0115,.» ΡΙΠθαγ ἃ 

ἀϊι, Διένμέόοηπος, ΧΙ, 21, γᾶν ἐπιεσσό- 
μενος, Ῥοὰν αἶγα : ἀδναηΐ ὀΐχα δηϊεγγό, 

ὅ9. Κατ’ αἷσαν.... οὐδ᾽ ὑπὲρ αἶσαν. 
Ἀδμάγι6Ζ ἰὰ ἰαυίοϊορίθ. Οὐδ. θῆοογο, 

ὁοιησμθ οἢ 1᾽ὰ ἀ6)]ὰ νιι θ᾽] 516 }γ3 [015, 16 - 

ΟΠ νἸβδθιηθηξ Ρὰν ἰὰ ἰου πθ πόραιϊνο. ον 6 

Ιὰ ποίε 1, 220. 

61. Ἐϊσιν διὰ δουρός, ρμεηιοίναε ἐἐσγιιγη, 
5 δηΐοποθ ἄδης ἰ6 )015. 

62. Νήϊον, βοιιδτοηζοπάπ δόρυ : ἀπ [)015 
ῬΡΌΡτΘ ἃ [ὰ σοηβίνποῦοι απ νἈ]556δᾶιι. ---- 

Ὀνέλλει, ἰανονῖβθ, ἃ Ροὺν 5ιυ͵θῖ πέλεχυς, 
Ια βαςῇθ. 

θά. Χρυσέης. δολοῖϊος : χρυσοφόρου, 
χαλῆς. Νόμπιβ. 6δ0 1ὰ δθϊθ ἀόθϑδα 4] 81} 
οδίία ὁριπὸϊθ. Οὐ ἔξαιε ’ὰ ἀόθ556. ρ]5 γἱομ6- 

πιρηΐ ρογός οἵ ἰὰ ρὶτι5 θυ] πίθ, 

66. Ἕχών, οομημηθ ἀἀπ8 δοῖγθ ῬἢΓΆ56 
νΌ] ρα γἾ6ν α μας ιεὶ νομέ, Τι65 ὀϊθαχ 

πἾδι ἀοπηθηΐ 4 ἃ ᾿ἰΘγ5 άνου!α. ϑολοίϊος : 

υνὴ διδόμενα δὲ παρ᾽ αὐτῶν ἀδύνατόν 
τινα λαθεῖν οἰχείᾳ σπουδῇ. 1.ἃ μγΆρΡΠΡα86 
οἰχείᾳ σπουδῇ τοπά ραγ[αϊϊοπηθηΐ ἑχών. 

68. Κάθισον. «ϑεο οίϊος : χαθίδρυσον, 

χαθεσθῆναι ποίησον, [αϊ5 556 01:, ὙἼΡΟ116, 
Επμέϊας, ΧΙ, 78: « .... Τδιογαπλ ϑΥΠηἃ 

« φυϊεϑοαπὶ Ἐδ Ἀπτῖαϊΐαια : ποβίρο αἰγὶ πηαῖαν 

« 58 ηραϊη6 ᾿6 Πππη. » 

74. Τροίην ἐριδώλαχα. 1] 5᾽ἀρὶς ἐς ἰὰ 
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" ἃ ᾽ 
Αργος ἐς ἱππόθοτον χαὶ Αγαιΐδα χαλλιγύναιχα. 15 

[2 “ ἢ. .). Δ᾽ ἤρ. ἅτ" “ ὡς ἔφαθ᾽ ““Ἔχτωρ ὁ᾽ αὐτ᾽ ἐχάρη μέγα μῦθον ἀκούσας, 
ε"» ὙΞ Ἢ ὅλ Ὺ “ 5» ΞΞ ῇ 

χαί δ᾽ ἐς μέσσον ἰὼν Τρώων ἀνέεργε φάλαγγας, 
, Ἂ ε Δ᾽ εῷ ε 

μέσσου δουρὸς ἑλών τοὶ δ᾽ ἱδρύνθησαν ἅπαντες. 

Τῷ δ᾽ ἐπετοξάζοντο χαρηχομιόωντες Ἀχαιοὶ, 

ἰοῖσίν τε τιτυσχόμενοι λάεσσί τ᾽ ἔδαλλον. 80 
ἮΓΟΝ ε ΣΧ 57. . "7 5. Ὁ». , Ἵ ᾿ 

Αὐτὰρ ὁ μαχρὸν ἀΐσεν ἄναξ ἀνὸρῶν Αγαμέμνων 
Ε ᾽ 2 ΡῈ γώ ) ὧν 

Ισχεσθ᾽, Ἀργεῖοι" μὴ βάλλετε, κοῦροι ᾿Αχαιῶν" 
στεῦται γάρ τι ἔπος ἐρέειν χορυθαίολος Ἕκτωρ. 

Ὡς ἔφαθ᾽" οἱ δ᾽ ἔσχοντο μάχης ἄνεῴ τ᾽ ἐγένοντο 
" ἰν Ἶ δ γ5 5 

ἐσσυμένως" Ἕχτωρ δὲ μετ᾽ ἀμφοτέροισιν ἔειπεν " 85 

Κέχλυτέ μευ, Τρῶες χαὶ ἐὐχνήμιδες Ἀχαιοὶ, 

μῦθον Ἀλεξάνδροιο, τοῦ εἵνεχα νεῖχος ὄρωρεν. 

Ἄλλους μὲν χέλεται Τρῶας καὶ πάντας Ἀχαιοὺς 

τεύχεα χάλ᾽ ἀποθέσθαι ἐπὶ χθονὶ πουλυδοτείρῃ, 

αὐτὸν δ᾽ ἐν μέσσῳ χαὶ ᾿Αρηΐφιλον Μενέλαον 90 
οἴους ἀμφ᾽ Ἑλένη χαὶ χτήμασι πᾶσι μάχεσθαι. 

Ὁππότερος δέ χε νικήσῃ χρείσσων τε γένηται, 

χτήμαθ᾽ ἑλὼν εὖ πάντα γυναῖχά τε οἴκαδ᾽ ἀγέσθω᾽ 
οἱ δ᾽ ἄλλοι φιλότητα χαὶ ὅρχια πιστὰ τάμωμεν. 

ς 4 γ ΓΑΕ, ἣν Π σι τ τα 5 δ 
Ὡς ἔφαθ᾽ " οἱ δ᾽ ἄρα πάντες ἀκὴν ἐγένοντο σιωπῇ. 95 

Ττοδᾶθ, πιαϊπίθηδηξ οσοιμρόθ 6 ἢ ῬΆΓΓΘ ΡᾺΤ 
165 ἀτθοβ, εἴ ποὴ ροϊπὲ ἀ'ΠΙοπ, 4υὶ δϑῦ του- 
Ἰοὰγ5 ἃπχ τη] Π5 465 ΣΟ θη5. 

78. Μέσσου δουρὸς ἑλών, ἰεπᾶπὶ 5ὦ 

ἰαπιοθ Ῥᾶν ἰ6 τρλ]τοιι ἀὰ θο1]5. Οη νοἱῇ 16 
βεβίθ : [ἃ Ἰᾶποθ δοὺξ ἀθ βαυγιὸγ ἃ 1ὰ [ὁ0]6. 
(δ νϑὺβϑ π᾿ οϑὲ Ῥοϊπῦ 101 ἀλη8. [6 τηδηιϑου 
ἂς εμίῖθθ, οα π6 δᾶ] ῬΟΌΡΠΠΟΪ ; Θὰ ΠΟῚ5 

γ ᾿σοῦνοηβ, ΤΠ], δ7, ἀὰπ5 ἰὰ χόρτο 

τοχίμθ}}6 φυ Ηοτηὸνα [1 ἀπ ράᾶϑδαρο. 
80. Ἰοϊσίν τε εἱ λάεσσί τε ἀέρεπαοπί 

ἀθ ἔδχλλον, οἱ ποπ ροΐϊης 46 τιτυσχόμε- 
νοι, εἰ ἔδαλλον εδῇ ροὺν ἔδαλλον αὑτόν, 15 

Ι6 ἰγὰρραϊθηΐ, 115 μου αι θηΐ ἃ [6 ἔθου, 
ΤΟΙ εδὲ 16 8565 ἐθ ἴὰἃ ποίθ ἀ᾽ Αὐι βίαν 6 

5} (6 Ψ618 : ἣ διπλῇ, ὅτι “Ὅμηρος τὸ 
βάλλειν ἐπὶ τοῦ τιτρώσχειν τίθησι" 
νῦν δὲ ἔμφασιν ἔχει. Επ εἴϊει βάλλω, ἀδῃ5 
Ἡοπηὸγα, 5ρῃϊῆθ ρ]ι5 Ζὰ6 τιτύσχομαι οἵ 
πχὲπμα 406 προΐημι. 

58. Στεῦται, ἐπ απίγιο παδεέ. Ὑογδῖ 

Ια ποίθ Π1, ὅ97. --- Κορυθαίο)ος., ἀοπὶ 

ΙῈ οαϑαίθ 116 46 τὰ}}]6 παᾶποθθ; ἐρὶ- 

τη δοινθοΐ Ἰοιηΐθ ἂἃὰ ποπὶ εἰ εεϊον. 
Ταῖγο5. 1᾿δηϊθηθηῦ ἀθ5 ομαυ]αϊοη5 ἀὰ 

Ῥάμδοῃ: φαίδωηι ἠϊοέαπδ, 1,65 ἀθὺχ 1665 56 
{ΘΩπΘηΐ. 

86. Μευ, 6α "6, 46 πὰ θόυοΠ6. 1] εν 

ἃ Ῥὰβ χέχλυτε ἀ ἌΡ οΓὰ ἅνθο ἀπ σέμιη, 
Ῥιυβ ἄνθὸ ἀἢ δοοιιδαῖ, ΟἾδδὲ ἀοῆς 5858 

τ οἱ1 46 υ] δ᾽ γ5 ομὔ ομαησό μευ δὴ μήν 

οὰ 6π νῦν, Ῥοὰν ἴαϊγο αἀἰδραγαῖζγα 16 ργό- 
ἴοπά αι βο]όεϊδιμθ. Οἶεδὲ μῦθον 56} αυὶ ἀέ- 

Ρεπμὰ ἀε χέχλυτε. 
89, Τεύχεα, 165 ῬοΟμΟΙΙοΥ5., δὲ ΠῸῚ μὰβ 

τουῖθ ἢ ἌΡΙΩΕΡΟ. 

90-94. Αὐτὸν.... ὕοΥ62 Ρ]1ι5 Βα". 69-78 
οἱ 165 ποῖθϑ 511 068 νΕῦ5. 

96. Ὡς.... (6. νϑῦβ. δϑῦ βουνθηΐ σόρέϊό 
ἀλπ5 1᾽7ἰαάο. Οὐυδὰξ ἂὰ Ρ]όοπαβιηθ ααὶ 

ν᾿ 
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Τοῖσι δὲ χαὶ μετέειπε βοὴν ἀγαθὸς Μενέλαος" 

Κέχλυτε νῦν χαὶ ἐμεῖο: μάλιστα γὰρ ἄλγος ἱχάνει 

θυμὸν ἐμόν φρονέω δὲ διαχρινθήμεναι ἤδη 

Ἀργείους καὶ Τρῶας, ἐπεὶ χαχὰ πολλὰ πέποσθε 

εἵνεχ᾽ ἐμῆς ἔριδος χαὶ Ἀλεξάνδρου ἕνεχ᾽ ἀρχῆς: 100 

Ἡμέων δ᾽ ὁπποτέρῳ θάνατος χαὶ μοῖρα τέτυχται, 
τεθναίη" ἄλλοι δὲ διαχρινθεῖτε τάχιστα. 
Οἴσετε δ᾽ ἄρν᾽, ἕτερον λευχὸν, ἑτέρην δὲ μέλαιναν, 

Γῇ τε χαὶ Ἠελίῳ Διὶ δ᾽ ἡμεῖς οἴσομεν ἄλλον. 

Ἄξετε δὲ Πριάμοιο βίην, ὄφρ᾽ ὅρχια τάμινῃ 105 
αὐτὸς, ἐπεί οἱ παῖδες ὑπερφίαλοι χαὶ ἄπιστοι" 

μή τις ὑπερόασίῃ Διὸς ὅρχια δηλήσηται. 
Αἰεὶ δ᾽ ὁπλοτέρων ἀνδρῶν φρένες ἠερέθονται " 

Ἰε τδυτηΐπθ, οδεδὲ ἐν! ἀθηητηθηΐ ἀπ ἀθ δ65 
[ὈΥΓΆ 165 σοπηπη6 1ἰ γ᾽ 6 ἃ ἀδη5 τοιΐθβ [65 
Ἰᾶπρθϑ, δἰ ΘΟΠΊΠῚ6 ΠΟΙῚΒ ΘΠ ὩΥΟῺΒ ΠΟΙ8- 
τηδιηε65. ΝΟ ι5 ἀἸ50 5 : )η]ογιΐ6)" 6πὶ ἤατιέ, εἶδ - 

ὀεηαγα δηὶ δας, γϑοιῖον ἐπὶ αΡΡἰὸΡΟ; ποὰϑ 

ἉΥΟΩΒ5 (65 ΒΚΥΠΟΠΥΠ65 ΔοροΟμμρ]όβ : οἷν δέ 
δοΡἕαϊη, οοπέγαϊπε δὲ λογοὸ, 1οϊ, ποῖιβ ΡΟΙ- 

Υ]ΟΠ5 αἶγα, οἰἑθποίδια δὲ πμιθίς. 
97. Ἔμεϊο ἀέροπά οεδἴϊο [οἱβ 46 χέχλυτε, 

ἃ τηοΐηβ 4 ὉΠ Π6 ΞΌΡΡΟΒΘ μῦθον ΘΟμΠΊπη8 

50: 5-Θηΐθηασι., 
99. Πέποσθε ε5εὲ ροὺγ πεπόνθατε, νοιϑ 

ἈΥΘΖ δὰ ἃ 5ουζνιν, Οἷα μάᾶγαϊδ ὄν! ἀθηΐ, 
Βοῖμα σα]εῖίθ οθεΐθ θχρ]οαῖος : « 86}0- 
« Ἰιαβίδ 516 δὲ 4111}; 566. ΡΓΟΌΓΙΘ φρο [ΟΥΠηὰ 

« ἀογίναπαα οϑὲ ἃ πένω, πέπονα, πέπουμ.- 
« μαι : ἐπεὶ πολλὰ ἐπονήσατε. » Εἰ ιἰ 
οἷτε ΕΌΣΙΡΙ46, Ογθδέθ, νοὺβ 1878 : πόνους 
πονήσας μυρίους. 1] δγα1Ὁ Ρὰ ἃιιϑ5ὶ 4}16-- 
δον Επβίδιῃθ : πέποσθε, ἤτοι πεπόνησθε. 
Μαῖβ8 πένομα!ι, πόνος εἰ πονέω, ἀδλπ5 1ὰ 
ἴλπραο ἀ᾿ οιπὸνθ, πε οοηξίθηποηξ 4886 1 466 
ἀθ τρᾶνα!}; δὲ 16 ποῦ χαχά ριόινα 4116 

πέποσθε ἱπάϊᾳαο ἴοὶ ἀοαϊθιν δὲ βου{ζίγαηοθ, 
ογο 1ὰ ποίθ {Π, 291. 

100. ᾿Αλεξάνδρον.... ἀργῆς, 16 φοπιμηθη- 
οοπηθηΐ ἐ6 Ῥᾶνι5, ΟἾδδὲ Ῥὰγιβ χὰϊ ἃ δοη- 
τηρηςό ἰὰ {πον 6 }}6. Ἀσχή, ἴοῖ, βΟΌΓΓΑΙΣ ὀΐγα 

τρλάαϊδ, ἀργόϑοῖοπ. ΑἸΠεὰγ5. Ἠοχμμὸγα αἱε, 

ΧΧΙΠ, 416, νείχεος ἀρχή, εἰ 1 ἀρρδ6}16 
ἀρχεχάκους͵ Υ͂, 66, 165 παᾶνὶνθ5 4υἱ οὨΐ 
ἀτηθπό Ἠῤ]ὲπε ἃ Ττοῖὶθ. Ζέποαοίο ἐοτγίναϊὶ 
ἄτης ἃ Ἰἴοιι ἀ6 ἀργῆς: σογγθοῖίοπ ϑασρέτέε 

ΡὰΡ ἀ᾽ αιέγεβ ραββδᾶροαὲ α Ἠομηδσγθ, Ὑου6 
Υ͂Ι, 8356. 

108, Ἄρν᾽ Ροὺυν ἄρνε, ἄδιχ ᾿νέξθ8 ουΐπβϑ, 
ΠΥ ἃ πη τπουΐοη οἵ ὑπὸ ὈΓΘὈ}15. 

104. Γῇ τε καὶ Ἠελίῳ. Α1ἃὰ Τεττα, Ιὰ "γ6- 
"15 ποῖγτθ ; ἂὰ 0161], 16 πιουΐοῃ ὈΪᾶπο. 

ϑολοίϊος : τῷ μὲν γὰρ Ἡλίῳ, λαμπρῷ 
ὄντι καὶ ἄρρενι, φησὶ λευχὸν ἱερονργη- 
θῆναι ἄρνα᾽ τῇ δὲ Γῇ μέλαιναν καὶ θή- 
λειαν, ἐπεὶ τοιαύτη ἣ θεός. -- Διί, ἃ 
Ταρμτῖον ὅρχιος, Ργοϊθοΐθαν 4165 8θυ πη ηἴ5, --- 
Ἄλλον, 'π6 ἱγοϊβίδιηθ βόϊε οὐἱπθ, π|δ15 
πγὰϊΘ ΘΟΠΊΠ16 6616 ἀπ 50161]}, 

108. Πριάμοιο βίην, Ρεΐαπι, Ἴογα,, 1, 

6ὅ8, 1ὰ ποίᾳ 51: βίῃ Ἡ ραχληείῃ. 
106. Οἱ, ἃ 1υἱ, ἀδη8 16 86π8 ἀ᾽67μς., 

δοιηπη6 ἢ [ἃ ἀέ]ὰ τὰ 51 δοινθηῖ, -- Παῖ- 
δες. ΟἾεοὺ Ῥᾶὰγ!5 4 ὮἮ ἃ βυγτουΐ δὴ τπθ, Επ- 
βίαι 6 : ὑπερφιάλους δὲ λέγει παῖδας 
Πριάμον, ἀπὸ ἑνὸς τοῦ ᾿Αλεξάνδρου συν- 
αγαγὼν τὸ σχῶμμα. 

108-110. Αἰεὶ.... Ὑ Ι5 τηγαπόβ ἀ᾽0})6]8 
ἄδλη5 [6 πηλημβοῦῖ ἀ6 ἴθηῖβ6. Αὐιβδίαγαμθ Ὑ 
γογαϊξ ὑπ6 Ἀρυϊορίθ Ἰῃἰθιηρθϑίνθ 46. ἰὰ 
σομαϊθ 65 Π]5 46 Ρυϊὰπι, (ἰδϑὲ ῬυΘΠαγ6 
βΐθη σὶροιὺγθιβθπιθηΐ 6 56η8 ἀὯπὸ γέθχίοη 
ΤΌ} 16, 

108. ερέθονται, ἐποέαδιίες σι. Εὰ-- 

βίαι : ἠερέθεσθαι δὲ χυρίως μὲν τὸ ἐν 
ἀέρι χρέμασθαι. Ηοπιὸγα 1᾽΄ἃ εἰηρὶογό, 
1, 458, Ρουν 6 πιοιινθπιθηΐ (65. ἔγαηρ 68 

Ιόρὸγεβ φὰὶ μεπάθης δαΐοιν ἀ6 Ἰ᾽έρ!ἀ6. ἀ8 

Μίμποῖυθ. 
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οἷς δ᾽ δ γέρων μετέησιν. ἅμα ποόσσω χαὶ ὀπίσσω - ἷ ν᾿ υ. ν [2 ᾽ μ. 20 ν ΐν 

λεύσσει, ὅπως ὄχ᾽ ἄριστα μετ᾽ ἀμφοτέροισι Ὑ 

ὡὥές 

) 
ι 
ῇ ες 
ς νὴ 110 

Ως ἔφαθ᾽ " οἱ δ᾽ ἐχάρησαν Ἀχαιοί τε Τρ ἔς τε, 

ἐλπόμενοι παύσεσθαι ὀϊζωροῦ πολέμοιο. μ μ 
Ἁ 

Καί ῥ᾽ ἵππους νὼ ἔρυξαν ἐπὶ στίχας, ἐχ δ᾽ ἔδαν αὐτοὶ. 

τεύχεά τ᾿ ἐξεδύοντο, τὰ μὲν χατέθεντ᾽ ἐπὶ γαίη 

πλησίον ἀλλήλων, ὀλίγη δ᾽ ἦν ἀμφὶς ἄρουρα. 115 
χα ΔΑ Ἀν ΣΧ δ, Α΄ “ 

ἔχτωρ ος προτὶ αστὸὺ οὐ χηρυχᾶς ἐπέμπεν, 

Π " " Ἔ ͵ 7 δ᾿ ! 

χαρπαλίμως ἄρνας τε φέρειν Πρίαμόν τε χαλέσσαι. 

Αὐτὰρ ὁ Ταλθύόιον προΐει χρείων Ἀγαμέμνων 
-“ " χι Ἀν ΩΝ ΔΕ, 

νῆας ἔπι γλαφυρὰς ἰέναι, ἠδ᾽ ἄρν ἐχέλευεν 

οἰσέμεναι᾽ ὁ δ᾽ ἄρ᾽ οὐχ ἀπίθησ᾽ ᾿Αγαμέμνονι δίῳ. 120 

Ἴρις δ᾽ αὖθ᾽ Ἑλένῃ λευχωλένῳ ἄγγελος ἦλθεν, 

εἰδομένη γαλόῳ, Ἀντηνορίδαο δάμαρτι, 
τὴν Ἀντηνορίδης εἶχε χρείων Ἑλικάων, 
Λαοδίκην, Πριάμοιο θυγατρῶν εἶδος ἀρίστην. 
Τὴν δ᾽ εὗρ᾽ ἐν μεγάρῳ - ἡ δὲ μέγαν ἱστὸν ὕφαινεν, 

πολέας δ᾽ ἐνέπασσεν ἀέθλους δίπλαχα πορφυρέην, 

109. Ὁ γέοων. [εἱ πιόπιθ, ὃ ἃ Ρ]ὰ5 416 ἰὰ 
νψΆ]θὰν ἀἾ ἢ 5 πηρ]6 ἀντ], ΒΟ : « ιρπῖ- 
« Ταΐθην Ζιοηα8 νοοὶ γέρων Δα} ἀγτιοι5..» 

109-410. Ἅμα πρόσσω χαὶ ὀπίσσω 
λεύσσει. 1] νοῖξ ἃ ἰὰ [οἷ8. 66. 41 δϑὲ ἀναπὲ 

οἱ 66. 4υὶ εδὲ ἀργὸβ, 11 δηνίδαρα ἃ 1ὰ [οἱ 
6 Ῥαββϑό δὲ 1᾽ἀνβηΐγ: 11 οϑὲ ρυπάθης, 1] δὲ 

βᾶρα. ὝΟΥ. ἰὰ ποίθ 1, 848. 
1141. Οἵ, οὐχ, ἀότεγιηϊηό μὰν ᾿Αχαιοί οἵ 

Τρῶες. 1,6 ν6 185 56 [θυ πα 6 ῬᾺΡ ἴνῸ 5 Βροπαέο5, 

113, ἜἜρυξαν ἐφχαυίναυι!ξ ἃ χατέσχον, ὁο»- 
ἐϊνυ δι μτιέ, 115. ἀτγόϊοπι ἰθγ5. ομθναχ 51} 

[6 ἰγσοῃΐ ἀ6 ᾿ναῖ}1}16, ἐπὶ στίχας. Θυε]4865- 

ὑπ 5 ΡΥΘηπρηΐ ἐπὶ στίχας οομηπηθ ὀααϊνα! θυ ΐ 
ἀε χατὰ στίχας, ἐπ ἰΐφπδδ, ΘΧΡΡΘΒΒΙΟῺ 
«π᾿ ὉΠ ψουχὰ μ]ι15 "5, νϑγβ 536. 

116. Ἀρμφίς, λὅιο ἱπάθ, ἀθ Ἰ'ὰπο ἃ 1᾽π- 

[Γ6 ἃγπηόθ, θηΐγο ἰἴδθ5 ἄθιιχ Ἀγ πιόθϑ. 

418. ὋὉ, ἴα], ἀδτουαϊπό μὰν ᾿Αγαμέμνων. 
119. Ἄρν᾽ μουν ἄρνα, 16 τηουιΐοη ὈΓΡΟΠῚΪ5 

ΡᾺΓ 165 τθοβ. 
1230. Οὐχ ἀπίθησί(ε), 5᾽ δπιρτοβϑὰ 4 οβέϊν. 
121. Ἄγγελος. ΕἸ16 πθ νϑπαϊξ μοὶ βρὸπ- 

τὰπόπηθπς, πλαῖθ δηγογέθ ΡᾺΓ 406] αι αἰνὶ- 
αἰτό Ρυϊδβαπίθ, ῬγΟΡΑ]ομηθ πὶ ραν έπιιβ, 

125 

41 ργεπά τπ ρα ρ]15 [αγα 1ὰ ροὶπθ ἀβ 
ΥΘΏΙΓ 6]16-τηδιηθ. 

122. Γαλόῳ μοι γαλῷ, Ἂς γαλώς. 
Νόοιιθ πἌνοη5 δὴ. ἔπ ποαΐθ 4116 Φοἑἐ6- οι; 

Πλδ15 ἴὰ Ἰᾶπρτιθ ργθοάιθ ἃ 465 πιοῖβ ραγὶ- 

ΘΟ]1Θ 5. ῬΟῖ" ΘΠαοαπθ ἀ65 ἀϊνθυβθθ ραγθητόβ 

416 ποῖι5 σοηίοπαομβ, Γαλώς 688 ἰὰ βὰν 
ἀπ πιᾶῦϊ. ονΥοΖ ἰὰ ποίϑ ΥἹ, 378. 

128. “Ἑλιχάων. (6 σεπάτο ἀθ Ῥυϊδπη Ὡ6 
Ἰοιθ ἀπσαη γα ἀδὰπ5 1’ 7ἰϊακίο. 

124. Εἶδος ἀρίστην. ΑἸΠΘὰν5, ΧΙ, 865, 
ΟἾἐδὲ ἀπὸ ἁνα {116 46 Ῥυΐαπι, (ὐββάπαγα, 
«υ ᾿ Ἡοπιὸγα ἀόβδῖρῃμθ οοιαπηα ἰα ρίιις ῥείΐε. 

Οη τέβουξ ἐδοι]οπηθπέ, βυϊνδηῦ ΑὙἸΒ[ΆΡΠΠΘ, 

σοῖῖο ἃρραγθηῖ ἀπ οα]τό, 1] π6 5᾽ἃσὶι ρμοΙηΐ, 

ἀληβ ἰ6 δι ρθυαῃῇ, ἀη6. βιιρόνιον "6 ἃ}050- 
Ιπ6. Εϊδος ἀρίστη 658 ἅπθ ἴονπη!θ 4αὶ 
5 ἌΡΡΙΧΙαΘ ἃ τοῦΐθ ἴθιηπιθ ἀἾτπ6 υθαιιτό 
γΘΠΙ Σ ΠΆ}}}6, οὐ 401 δἰρηθ βθα!οπιθηξ δ) 5- 

δοῖϊο. ΟἾ δϑὺ αἰπϑὶ 486 ΠΘχρ!  χαδῖῖ τοὶ ΑΥ]8- 

[ἄγ 46, δὲ 1] πηθίταϊε οοῖεθ ὀχρ]ϊοαϊίοπ ἃ 1᾽ἃ- 
ἄνοϑϑθ 465 οουισζοηΐθβ, συα 5. ΘΠ ΘΓΟΠΘῸΣ5 

ἀδ σοπιγδοῖϊοπβ : ἣ δὲ ἀναφορὰ πρὸς τοὺς 

χωρίζοντας" λύετα: γὰρ τοῖς τοιούτοις. 
126. Δίπλαχα πορφυρέην; ἀρροδίποη ἃ 
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Τρώων θ᾽ ἱπποδάμων χαὶ Ἀχαιῶν χαλκοχιτώνων, 

οὕς ἔθεν εἵνεχ᾽ ἔπασχον ὑπ᾽ Ἄρηος παλαμάων. 

Αγχοῦ δ᾽ ἱσταμένη προσέφη πόδας ὠχέα Ἴρις " 
-᾿»ν , δὲν νον ἐν , 

Δεῦρ᾽ ἴθι, νύμφα φίλη, ἵνα θέσχελα ἔργα ἴδηαι 130 
Τρώων θ᾽ ἱπποδάμων χαὶ ᾿λχαιῶν γαλχοχιτώνων. 

ε " » 

Οἱ πρὶν ἐπ’ ἀλλήλοισι φέρον πολύδαχρυν Ἄρηα 

ἐν πεδίῳ, ὀλοοῖο λιλαιόμενοι πολέμοιο, 

οἱ δὴ νῦν ἕαται σιγὴ (πόλεμος δὲ πέπαυται ἢ γὴ μος 
ἀσπίσι χεχλιμένοι, παρὰ δ᾽ ἔγχεα μαχρὰ πέπηγεν. 135 

Αὐτὰρ ᾿Αλέξανδρος χαὶ Ἀρηΐφιλος Μενέλαος 

μαχρῆς ἐγχείησι μαχήσονται περὶ σεῖο" 

τῷ δέ χε νικήσαντι φίλη χεχλήσῃ ἄχοιτις. 

Ὡς εἰποῦσα θεὰ γλυχὺν ἵμερον ἔμδαλε θυμῷ 
5 ὃ 7 7 3. δὲ 7 
ΧΥν ϑος ἜΒ προτέροιο Χχαι ἄστεος ἣ Ξ' τοχὴων. 140 

Αὐτίχα δ᾽ ἀργεννῆσι καλυψαμένη ὀθόνῃσιν 
- Ἔτ ἅν ΔΟΡῚ " Ἵ Ὰ Ἕ 

ὡρμᾶτ᾽ ἐκ θαλάμοιο, τέρεν χατὰ δάχρυ χέουσα, 

οὐχ. οἴη " ἅμα τῆἣγε καὶ ἀμφίπολοι δύ᾽ ἕποντο, 

Αἴθρη Πιτθῆος θυγάτηρ, Κλυμένη τε βοῶπις. 

ἱστόν. Οπ 5ου8-οηΐομαά 16 πιοῖ ἐόπηϊηΐη 4] 
5Ιρηῖῆε νδέθριοπέ,., ηιαπέοαιι, (6 ἴίϑϑιι ἐζαῖῦ 

ἀεβειηό ἃ ἴαϊγθα ὑπ ράγάθϑϑιιβ ἐγ ὸβ - δ 016, 

δίπλαχα, Ροπναηΐ ΘηνοίορροΥ ἄἀδαχ ἴοϊβ 16 
ΘΟΓΡ5. [1,6 βοιισ-θηΐθηάα ἀοἹ᾽ ὀΐχα χλαῖναν. 
ὕπο ἀοιδίς θοῦ βοῦν μπᾶ οἰ έπα αἰοι ΐο, 

πὶ πηδιΐθαι ἀουθ]6. Απὰ ἰἰθὰ 46 πορφυ- 

ρξην;, ἴὰ μ᾽ αραγέ ἀθ5 ἐἀιείοπβ ἀοππεπὶ μαρ- 
υαρέην, δνιἐἐαπέο. ΟἾ δ5ῖ ὑπ ρ]056 4] 5᾽ 6δὲ 
δι ϑετπόθ ἂὰ σγὰὶ πιοῖ : οἂγ πορφύρεος 
5]ρ:1Η 6 ἀπ ΡΥ] πέρ οου]θαν, δολοίϊδς : 

καὶ αἷ Ἀριστάρχου, καὶ ἣ Ζηνοδότον, χαὶ 
ἡ Ἀριστοφάνους πορφυρέην εἶχον, οὐ 
μαρμαρέην" χαὶ ἔστι πρεπωδέστερον. 
- Ἐνέπασσεν, ᾿ἰτένα! πιο ηΐ : οἰ δαμροιι- 
εἰγαϊέ, οἰ γδραπάαϊέ σιν. Ἠ6Ιδ πα [αἰδαῖῦ πη 6 

ὀτοῖ6 Ὀγοομόθ, οὰ "'Ὃπ νογαὶὶ 465 46551η5, 

ἀδθ νόγι τα} ] 65 τὰ] θαχ, ΟἾθδὲ ἂπ ομᾶϊα 46 
᾿Ἴπάθ. 1,65 Βέγοβ. ρογίαϊοπε [65 τηδηϊθονχ 
ἉἸΠ5] Ουντασόθ. ὙΙΓρΊ]ο, Εἰπόϊαε, ΤΧ, ὅ88 : 
« Ῥιοῖαβ ἀσὰ σὨ]ἀπηγ ἀθιη. » Ογοβίθ, ἀλη5 165 
Οἠοέρἠιογες, γθὺβ 329-230, Ρογίθ τῇ τηδη- 
ἴθαιι ἃ ΠρΏΓΟΒ, δὲ 1] ϑ᾽6ῃη βδϑιῖ ῬΡΟῸν 86 [Ἀ]γ6 

ΓΘΟΟΠΠΑΙΓΘ ἃ 58 565}, 4] ἃ ρείγιξ 665 ἔριι- 
"Ὸ8 ἃ [ ἀἱσι!6, 4] ἃ Ὀγοομό οθ5 ἀθϑϑίῃϑ. 

180. Νύμφα, ρΡοόϊτχαθ μουν γύμφη;͵Ἔ61η9 
[οπηπη6 : ρῬγορτγοπιθηῖ, Παποόθ Οπ 16 {γα 
ἀπ ἃποίθη νοῦρ6 νύδω, δουνην ἀΐἶ απ 
γΟΙ]6., ῬᾶτοΘ φαΐθπ ἀπηθηαὶξ [ἰὰ Βαποέδ 580115 
Ι6 νοῖἱβ. Οοπηρᾶγθζ [6 ἰαϊϊπ πιο, πιδιϊς. 

184 Οἱ, ἐ{.. φὰχ, σουγεϑρομάδπε ἃ οἵ 
ἀὰ γϑὺβ 182, φιΐ, οὰὰχ 4], 

18ὅ. Ἀσπίσ' ὀφυίΐναυϊ ἃ εἰς ἀσπίδας, 
ΒᾺ} ΙΘῸΓ5. ὈΟΌΟΙΙΘΥ5. ,ϑδϑολοίϊος : ταῖς ἀσπί- 

σιν ἐπιχείμενοι. --- Πέπηγεν, 5οηΐῖ Πομέα8 
6 ἴθ. ὝουθΖ Κηόϊάε, ΥΙ, 662: ΙΧ, 

9298: ΧΙῚ, 4180. 
138. Τῷ..... νιχήσαντι. [οἱ, φοτηπηθ ἀλη 5 

ὃ γέρων, νεῖ5Β 109, 16 φΡγέϊτοπάμ ἅγιο ]α 
«͵ουΐα ἃ ἰὰἃ ρεπβόθ. 1)6 νι θὰ} δϑὲ 4ι8- 
166 ναϊέέαπέ οἵ πόνος. ΟἾ 65: ἰδθ]} 4] ϑαγα 
Θὰ 5862 486 φοιγαρθ ΡΟῸΣ γαΐπογθ, Τῷ νι- 
χήσαντι ἐχυϊναιξ ἃ ἐχείνῳ τῷ νιχήσαντι. 

144. Αἴθρη Πιτθῆος θυγάτηρ. Οἶεδι 1ὰ 
τηὸγα ἀε ΤΙ όβόβ. ΕΠ|6 ἀναϊξ. ὁξέ ἔα ρυβοη- 
Ὠϊὸγ 6 Ρὰν 165 ΘΙ βου" 65, 4 πα 115 γορυϊγθηξ 

Ἠόϊὸπο ἃ 'Γμόβόθ, εἴ 6116 ἐϊαιε γϑίέβ ἃπ 5θὺ- 
νος 4 ἨῤἸὸπ6. 1,65 Αἰπμέπιθηβ, 4} ἰγοπναῖθπε 
οοῖα ἐρδάϊπ!οη ᾿πἰαπηαπῖρ ρου δχ,, βουΐθ- 
παϊθης 46 Τ᾽ Ατάγα Μἰϊε ἐδ Ῥίδιἠόθ ποτα- 
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Αἶψα δ᾽ ἔπειθ᾽ ἵχανον ὅθι Σχαιαὶ πύλαι ἦσαν. 

[ΛΙΑΔΟΣ Γ. [11] 

1ὅ 

Οἱ δ᾽ ἀμοὶ Πρίαμον χαὶ Πάνθοον ἠδὲ Θυμοίτην; 

Λάμπον τε Κλυτίον θ᾽ Ἱχετάονά τ᾽, ὄζον Ἄρηος, 
Οὐχαλέγων τε καὶ ᾿Αντήνωρ, πεπνυμένω ἄμφω, 

εἴατο δημογέροντες ἐπὶ Σχαιῆσι πύλῃσιν, 

γήραϊ δὴ πολέμοιο πεπαυμένοι, ἀλλ᾽ ἀγορηταὶ 150 

ἐσθλοὶ, τεττίγεσσιν ἐοικότες, οἵτε χαθ᾽ ὕλην 

δενδρέῳ ἐφεζόμενοι ὄπα λειριόεσσαν ἱεῖσιν " 

τοῖοι ἄρα Τρώων ἡγήτορες ἧντ᾽ ἐπὶ πύργῳ. 
Οἱ δ᾽, ὡς οὖν εἴδονθ᾽ Ἑλένην ἐπὶ πύργον ἰοῦσαν, 

πόθ ἀδὴ8 Ἡοιηὸγο π᾿ ἔϊαϊδ ροϊπὶ 1 Εελνα 
Λιε ἀὲ Ριίεεμόε αυὶ ἴαϊ ὄρουβε ἀ ἔρέε. 
{πὸ ταῖβοῦ 4815 ἀοππαϊοπέ, οθϑὲ Ἰ'Ἐχ - 
τγρόπηθ ν 61} }] 6556 46 1ὰ πηὸνο ἀ6 Τηδβόθ, δὰ 

τοπιρ5 οἁ Ἠοχηὸνα ποὺθ πιομίχ 5ο0η Εἴτα, 
81 Τῃόβόρ ὀΐαιϊῦ νἱναηΐ, 1] Δα γα τα] θηδηξ 

Ρ]ὰ5 φιθ Ἰ᾽ὰρε 46 Νεβίου, ρμαΐβαι"} ἐξαιτ 
Ποπιπθ ἴαϊξ φυὰπά Νοβίου ἀϑϑιϑία ἰοαΐ 
͵δαπθ ἂὰ οοπιραΐ 465 Πρ} 165 εἴ 465 Οβθη- 
ἴάυγοβ. Εἴηγα, ἃ 66 σοπιρίθ, βϑυαϊξ ἀπὸ 

Ῥουν 16 τηοΐϊπ5 οδηΐθηδῖγθ, Ναῖθ 16 [αἱ 

ἀ᾽ Βομηοηγ πα βυρροβό βϑυαὰϊδ θἷὰ5. «υ᾽ ἐ- 
ἰγᾶπρα: οἵ 1] π ἴαπέ ρὰ5 Ἔχῖρου 465 ροῦς- 
ἴδ5. πὸ δχδοίτα 6 ΟΠγΟΠΟ]ΟρΊ 416. ἈΌ50]ι6. 

Ετηγα, 1Ιὰ νυαΐὶθ Ατηγα, ραβδαὶξ βΟαγ ἀνοὶν 
ἐἔϊτέ δβοϊάνα ἃ ϑραγχίθ, ἀδὰπβ 16 ῬΡᾶ].15 46 
ΤΥ Ππάλγο. 1.6 ρμοδίθ, 51η58 5οῆροι ἃ [ἃ α1- 
βΠουϊ6., σα ρροβ6 4α᾽6}18 δϑῦ θῆφουθ, 4.128 
οὰ Υἱπρὲ ἃπ8 Ρ]08 ἴαγά, ἀλη8 6 ραϊμὶ5 
α Ἠέϊδηθ. Ὑομ]ὰ τουῖ, 1,65 μροξίθθ ΠΟΙΟῚ 5 

5οπὲ Ρ]δθίηβ αἰ ἀπΔΟ ΓΟ πΙϑηθ5. Οδροπάςδοξ 
Αὐιβίασαθ ἢ Δαἀπηθίζαις ῬοΙϊηΣ «υ᾽ Ἠοπιὸγα 
οὰϊ ῥῬὰ 6ῃ ἴαϊγε ὑπ Ἰοὶ : εἰ μὲν τὴν Θησέως 
λέγει μητέρα, ἀθετητέον. ΠῚ ἐδ Ἰπηρο8- 
5106, 56]ὁοη 1], 46 1ὰ τηόχσα 46 Ῥμέβόε [ἀϊ 
ΘΏΘΟΥΘ υἱναπίθ. ΜΔ]5 16 [αἱὲ α᾽ Πουη ΟΠ Πη]6 
π6 Ἰὰΐϊ ράγοΐτ μοὶπῦ 1ΠΔ 4 Π}15510]6. 80η αἰ]ιό- 

τὸ86. π᾽δϑοῖ ρὰ8 Ἀῦβοϊιδ : εἰ δὲ ὁμωνυμία 
ἐστὶ, καθάπερ χαὶ ἐπὶ πλειύώνων, δύναται 

μένειν. --- Κλυμένη. Οειίας ΟἸγιπὸπο π᾽οϑὲ 
ῬΡᾶ5 φομῃῖιθ εἰ ἍΠΠ]Θιιγ8. 

140. Οἱ δ᾽ ἀυφὶ Πρίαμον καὶ Πάνθοον..... 
ο᾽ ὁ5ὲ- ἃ- αἶγα ϑἰπηρὶοπηθαὶ : Πρίαμος δὲ χαὶ 
1Πάνθοος.... Οδεῖα Ἰοοαιοη σ᾽ ΘΧρ 16. Ρὰν 
Γιαόθ ἀθ εοοὐόρθ. 1ὰ ἰγαάποίοη. δχδοίθ 
Β6ΙΓΆΪ : « Ῥυΐίαπι, Ῥαμπιῃοῦδβ.... δὲ αἰέρος, 
σανοῖν Ἰθραϊόροπ οἱ Απϊόπον. » Μαϊ5. 486]- 
Πυοίοϊβ οἱ ἀμφί ου οἱ περί 56 ἱγοπνοηΐ 

ἄδπη8 ἀδθ5. Ῥῇγαϑεβ οὰ Ὁ; πἌρΡθγοοῖξ τῖθῦ 
41 τοργέβθηϊθ ὑπ οουίόρο. 

146-148, ἸΤάνθοον.... Ῥαπιμοῦπ, [6 Ῥαη- 
τμιι5 46 ὙΊγριο: ΤῊγπηοῖὸβ, ααθ ΊΡΡΙ]6 [αἱτ 
ἀι55ὶ ραγαϊίγα ἀἄλη5 1 πόίάδ; Ἰιαπιρα5, ΟἸγ- 
πι5, Ιοέΐξαομ, ἰγὸγοϑ 46 Ῥυΐαπι; ᾿Ποα]όροῃ, 
[ἀπηθιιχ ΡΣ 505 μαΐαϊδ ; Απιόπον, 16 ἴοῃ- 

ἀαΐδαν ἀ6 Ῥαάοια. 

ι149. Ἐπὶ Σχαιῆσι πύλῃσιν. 1ἃ μΡογΐα 
ϑοόδ δϑὲ 66116 4υὶ γοράγαάαι ἰὰ θ]αΐηθ ἀὰ 
ϑολπιαπάγο, οἤαπηρ ἀθ ᾿θαΐ 116 65. ἄθιχ 
ἃντηόδβ. (681 4 6116 φυ Ηοιηὸγδ ἃ 41ἴ, φαδηὰ 
οη Ἰοιντο ἃ ἄδθαχ ᾿ναταηῖ5, Π1, 809 : πᾶσαι 

δ᾽ ὠΐγνυντο πύλαι. Οπ ἴὰ ποπιηπιαῖξ ἃιιδ55] 
Ρουθ θανάἀδπίθηπθ. ϑαιναηΐ ἰὰ ἰγδά οι, 

6116 ἀθνναϊξ 805 ποῖὰ 6 ϑοόθ ἃ πῃ Δποῖθη 

Ἰιόνοβ. ποιηιηό Σχαιός. Μαῖ5 ἰδ πιοὲ σχαιός 
βρη θ σαμολο, εἰ 1ὰ ροτίθ ϑεέβ π᾽δοῖ 416 

ἴα μονέθ ραμοίθ, ψαθὶ 4π6 5οἱξ 16 πιοιϊ «αὶ 

Ἰ᾽δὰξ [Ὁ ποιηπηθ αἰηϑὶ. ἘΠῚ 5᾽Οανσαϊῦ ἃ 
ποΙά : 66 π᾽δϑὲ ρμὰβ ἴὰ ράπο!θ 465 Δ 5} 1668. 

162. Δενδρέῳ, ἀ155}}1}56 ἐοπηπια δένδρῳ. 
Δόποάοίε Ἰἰϑαϊ δένδρει, 46 δένδρος, ὃδέν- 
ὄρεος, 4πὶ οχίϑίβ δὴ οἴει Ὁἢ!6Ζ 165 ροῦϊεβ. 
-- Ὅπα. Ἠοπηὲνο π᾿ οϑὲ ρμὰβ 16 δϑι] ροδίθ 
ἈΠΟ 4ὰ] αἷξ οὐϊέθνέ 16 ργέξεπάα. οἰνὰπὲ 
ἀ65 οἰράϊος, οἱ Ῥ]αΐοῃ, ἀκπ5 1ὸ βηδάγε οἱ 
ἸΠ16 5, ραν ]6 ἀ6 66. θυ υ]5βθπηθηΐ ΘΟ. ΠῚΒ 165 

Ῥοδιεβ, --- Λειριόεσσαν. «ϑεολοίϊος : ἐπιθυ- 
μητὴν, ἣἥδεῖϊαν, αἴπι8}}}6, ἀργόα]θ, Επ5- 
τὰ1}6 : ἀνθηράν, ἤδαγ!α. Τμπιοῖοη : εὐάνθη 

τινά, Ιἱϑη ἔθυνθ. ΠΡ] οπιεηΐῖ, ο᾽ δὲ ἐγ 

ψοΐα εἶδ ἰΐδ. Τι6 115, λείριον, ὀϊαϊε βου 165 
Οὐοοϑ ἀπ ἴγρ6 46 ρμουΐροιοη οἵ ἀθ υθαῦΐθ. 
Το ρο ἃ Ραεβό, 46 ἰὰ σουίθαν οἱ ἀὰ Ρουΐ, 

ἃ Ιὰ θϑαιό ἀθ5 80π5. Ηόδιοάθ, Τλόοφοηϊο, 

44, αἴξ φι ἰο5 Μιιβ65 οϊιαπίθηϊς εἶτ νοΐα 
δ ἐδ : ὀπὶ γειριοέσσῃ. 1] ΚΥ ἃ ἀ’ Δυῖΐγ8 
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ἦχα πρὸς ἀλλήλους ἔπεα πτερόεντ᾽ ἀγόρευον " 155 

Οὐ νέμεσις Τρῶας χαὶ ἐυχνήμιδας Ἀχαιοὺς 
“Ὁ Ὁ ν Ὰ ᾿ ἈΡΕΝ Ὰ Ἷ “ “ - τοιῆδ᾽ ἀμφὶ γυναικὶ πολὺν χρόνον ἄλγεα πάσχειν 

ἣν τ δὸν " ͵ Ὁ " “Ἕ "“ 

αἰνῶς ἀθανάτησι θεῆῇς εἰς ὦπα ἔοιχεν. 

Ἀλλὰ χαὶ ὡς, τοίη περ ἐοῦσ᾽, ἐν νηυσὶ νεέσθω, 
μηδ᾽ ἡμῖν τεχέεσσί τ᾿ ὀπίσσω πῆμα λίποιτο. 160 

Ὡς ἄρ᾽ ἔφαν " Πρίαμος δ᾽ Ἑλένην ἐχαλέσσατο φωνῇῆ᾽ 
Δεῦρο πάροιθ᾽ ἐλθοῦσα, φίλον τέχος, ἵζευ ἐμεῖο, 

ὄφρα ἴδη πρότερόν τε πόσιν πηούς τε φίλους τε 

(οὔτι μοι αἰτίη ἐσσὶ, θεοί νύ μοι αἴτιοί εἰσιν, 
οἵ μοι ἐφώρμησαν πόλεμον πολύδακρυν Ἀχαιῶν), 166 
ὥς μοι χαὶ τόνδ᾽ ἄνδρα πελώριον ἐξονομήνης, 
ὅστις ὅδ᾽ ἐστὶν ᾿Αχαιὸς ἀνὴρ ἡἠύς τε μέγας τε. 

Ἤτοι μὲν χεφαλῇ καὶ μείζονες ἄλλοι ἔασιν" 

χαλὸν δ᾽ οὕτω ἐγὼν οὔπω ἴδον ὀφθαλμοῖσιν, 

οὐδ᾽ οὕτω γεραρόν " βασιλῆϊ γὰρ ἀνδρὶ ἔοιχεν. 170 
Τὸν δ᾽ Ἑλένη μύθοισιν ἀμείδετο, δῖα γυναικῶν " 

Αἰδοῖός τέ μοί ἐσσι, φίλε ἑχυρὲ, δεινός τε΄ 

Ἔχρ]Ποαϊοπ5 46 λειριόεις, πιαῖ5 6}165 πὸ 
ΒαρΡογίθηξ ρὰ5 1 θχδιηβθῃ. 

166. Ἦχα, ἀοποριποηΐ, ἃ νοὶχ ᾿ᾶ8556. 
Ζέποάοϊΐε ὀογίναιξ χα, εἰ (γαϊὸθ 46 πηόπιθ. 
Ατιβίαγααθ ἔγουνα οοῖία Ιθοοπ ἱποοηνθπαμίθ 

(ἀπρεπές), φυΐοπ ἰὰ γὰρροτίε οὶ: ἃ Ἠέϊδηθ 
(ἰοῦσαν ὧκχα), 5οἷῖ ἀὔχ νἱθ] ]ατά5, Ηό]ὸπα 
πΘ φουχὲ ροϊπέ, οὖ 165 σι θι]αγὰβ ραυ]οπΐ 
ἰεπίθπιθπί. 

156-168. Οὐ νέμεσις.... (65 ῬΡΆΤΟ]65 465 
ν]ΘΙΠ] τ 5. ἐπουθηβ βοηΐ 16 θ]π5 δάμη] 6 
Ραπέργυαι “απ δἷξ 78π|αῖ5 [αἰς 46. ]ὰ 
Ρϑαυσϊό, Οὐ ]Π16η, [η5εϊέεέίοτυ ογαίοΐγα, 
ὙΠΠ, χχιν, 2) : « Νοη οπίη μος ἀϊοὶξ 

« Ῥαγ5, Ζὰὶ σὰραϊῦ; πῸπ ΔΙ 415 Ἰανθηΐβ, 

« δυϊ ἀπὰ5 6 νεἴσο, 564 56η65, οἵ ρυιάθη- 
« {ἰϑϑὶ πὴ οἵ Ῥυϊάπηο αϑϑιἀθηΐθβ. » 

1660. Οὐ νέμεσις, 5ου5-Θηΐοπάα ἐστί : 1 
ΠΕ ἴαλαϊ ροϊπΐ 5Ἰπάϊρηεγ, 

160. Ὀπίσσω, ἐπ ροφσέφγιωη, Ῥοαῦτ αν ο- 
ηἶν, ἌογοΖ ρ]ι.ι5 πᾶὰΐ 168 γϑῦ5 409-110, οἔ 
ἰὰ ποῖβ 1, 348, 

162, Πάροιθ᾽... ἐμεῖο, ἀδναηΐ πιοὶ. 1,6 
ὙἹ ΘΠ] τὰ γθρανάθνα ρᾶν- ἀθδϑι8]} ὄραυϊο 4 Ηό- 
Ἰξπθ, 

4606. Ὥς μοι...» πὲ πεϊιῖ,..9. φοἰῖα ἰ4έθ 

[αἰδατιῦ δι ἃ 66 41 ργέοδάβ ἰὰ ρᾶγϑη- 
156. δθῖοπ αρίαθϑτπβ, 1] ΠὟ ἃ ροϊπὲ 
ἀδ ραγδηΐῃὸβε; εἴ ὡς πὲ βϑιρῃιδ ροϊηϊ ἵνα, 
χαὶ ἵνα : ο᾽ε51 ᾿Γόφαϊνα]οπὶ 46 εἴθε, 76 ἐό- 
σγ6 χιιθ, Νίαἰθ ἃ[ου5 1] [πάγαις 1 ορίαει, οἱ 
ποη Ροϊηΐ 16 δ] ποῦ. Πααΐτοϑ ργοροβθηξ 

ἀ᾽ επίθπάτο ἐξονοιμήνῃς ἀἀπ5 16 565 ἀπ ἔπ-- 
ἴὰγ οὐ 46 1᾿Ἰπιρόγαμ : ποριϊπαδὶς, ποηιῖπα; 

οἱ ὡς 5ἰρῃϊῇοναῖξ βοα]οπιθηΐ σέο. ΒΟΙμ6 οἰΐα, 
ἃ 66 5ι]6ῖ, 16 γϑὺ5 ἀθβ ϑόρβοοῖθ, βλιίοοίδέε, 

800, Φέρ᾽, ὦ τέχνον, νῦν χαὶ τὸ τῆς νή- 

σοὺ μάθης, οὰἁ μάϑῃς 5ἰσπῖῆς ἐμ σας αρ- 
ΡΓεπαῖρε. 

472. Φίλε ἑχυρέ. 1 οσέϑυγο δἰ 1ὰ ἔογοθ 
ἀδ 1᾽ αϑβρ᾽γίϊοπ βαρ] ααθηΐ οεῦίθ ἐϊγαηροίέ 
πηόέγιθ. Οπο χα 65-ιὴ8 νουάγαϊθπε [ἈΊΓ6 
ἀϊδθραγαῖίγο 1 ηϊαἴπ5, ἐπ ἐογιναπὶ φίλος ἕχυ- 
ρός, ο᾽ ε5:-ἀ-ἀἰτα, 56ε]οπ Βοίϊιο, φίλος ἑκυρὸς 
ὦν, εἴ, 5610 ἀ᾽ἈμΤτ 658, Θοτηπη6 ἐααϊναϊθηϊ ἐὰ 
γοραῖϊ, [65 ᾿ἰηριυϊδίθ5 σοπιρίθης. 1᾿Θβρυὶ 

γα 6 ἀὰ πιοῖ ἑχυρός σοιηπηθ τοργόβθηϊαιξ Ἰὰ 
ΘΟΏΘΟΠΠΒ 5. 1.6 ϑῃδογὶξ ονασια δὲ 16 Ἰατπ 
5006" ΘᾺ ἀοππϑηΐ γαϊϑοη. [6 Βεχυρέ 468 αἰ- 

βατηπηϊϑίθ5. μὰ ῬγΟ Δ ]θηθηῦ Ἰαπηὰ]5 Θχἰϑίέ, 
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«ες Μ ῇ ἕξ “ κι ἔξ 7 δ» ὡς ὄφελεν θάνατός μοι ἁδεῖν χαχὸς, ὁππότε δεῦρο 

υἱέϊ σῷ ἑπόμιην, θάλαμιον γνωτούς τε λιποῦσα, 

παῖδά τε τηλυγέτην χαὶ ὁμιηλικίην ἐρατεινήν. 1715 

Ἀλλὰ τάγ᾽ οὐχ ἐγένοντο᾽ τὸ χαὶ χλαίουσα τέτηχα. 

Τοῦτο δέ τοι ἐρέω, ὅ μι ἀνείρεαι ἠδὲ μεταλλᾶς " 
ἕ ό δι. ὃ τ , 5 

οὗτός Ὑ Ατρείδης, εὐρυχρείων Αγαμέμινων, 

ἀμφότερον, βασιλεύς τ᾽ ἀγαθὸς χρατερός τ᾽ αἰγμιητής᾽ 

δαὴρ αὖτ᾽ ἐμὸς ἔσχε κυνώπιδος, εἴποτ᾽ ἔην γε. 180 
Ἃ ξ 5 . Ὡς φάτο᾽ τὸν δ᾽ ὁ γέρων ἠγάσσατο, φώνησέν τε 

" 3 ᾿ 
Ὁ μάχαρ Ἀτρείδη, μοιρηγενὲς, ὀλόιόδαιμον, 

ἡ ῥά νύ τοι πολλοὶ δεδμεήατο κοῦροι ᾿Αχαιῶν. 
Ὑ " ᾿ 7 Ηδὴ χαὶ Φρυγίην εἰσήλυθον ἀμπελόεσσαν, 
5 υ Ε ΟῚ 
ἔνθα ἴδον πλείστους Φρύγας, ἀνέρας αἰολοπώλους, 18ὅ 

λαοὺς ᾿Οτρῆος χαὶ Μύγδονος ἀντιθέοιο, 

οἵ ῥὰ τότ᾽ ἐστρατόωντο παρ᾽ ὄχθας Σαγγαρίοιο᾽ 

χαὶ γὰρ ἐγὼν ἐπίκουρος ἐὼν μετὰ τοῖσιν ἐλέχθην, 

ἤματι τῷ ὅτε τ᾽ ἦλθον Ἀμαζόνες ἀντιάνειραι" 

174. Γνωτούς, ποῃ μὰ8 56υ]θπηθηΐ [65 
ἔγὲγθβ, οοηηθ ΧΙΠ, 627 οἵ 116 γ5, Π|ὰ15 

ἴοτι5 165 ῬΥΌΘΪ65, ΘΟΠΊΠῚ6 ἀΔΠ5 66 ᾿ᾶϑϑασρ, 

ΧΥ, 849-850 : ....οὐδέ νυ τόν γε Γνωτοί 
τε γνωταί τε πυρὸς λελάχωσι θανόντα, 

175. Παῖδα. Ηδτπιοπο. --- Τηλυγέτην, 

ἀϊἰοοέαμι, αἰἰδοίςοίπιαπι. ΟἿ ἸρΊΟΥΘ 1ὰ νυὰ]8 

ὀϊγπιοϊορσὶς ἀ6 1᾽Δα͵θοι τηλύγετος. Ηο- 
πηὸγο 1 δι ρ]οῖθ αυοϊφαδίοϊβ ἀδπ5 ἀπ 56Π5 
ἀέίανουα ] : γιοῖι, αὐ ίς, ἀόῥιίδ. Τι ορ᾽πιοῃ 

14 Ρ]ὰ5 Ῥ]υ.51}16 δϑὲ 96}16 χαὶ [αἱς ἀθ τηλύ- 

γετος Ἰ’ἐχιίναϊοηξ ἀθ τελευταῖος γενόμε- 
νος, εονπῖθν-πό. Τι65 θυ Π] 6 Γ5- πόβ 5οπὲ Ργ65- 

46 Του]οὰγ5. 165 Ρ] 5 ᾿οπαγοπιθηΐ ομόυ 5. 
ι76. Τό ἐᾳαυϊναιξ ἃ διό, φιανιοῦγοηι, 

ο᾽δδὲ ρΡουγημο!. 
179. ᾿Αμφότερον.... ΑἸοχαπάνο 16 αταμὰ 

αἰπηαϊῦ, διιϊναηΐ Ῥ]αϊάγ ]π6, ἃ τόρόξου 66 νθὺ5. ᾿ 
180. Εἴποτ᾽ ἔην γε, 51 τοιζοίο!β1} 16 ἰὰΐ 

Ἰϑμμαῖβ : 51 66 π᾿ ἐξα! βρὰ5 'π 5οῆρθ. (8 16 
ΟΥἿ ἀκ 5οῦνθηῖν ἀπ Ῥα556 46 βῬομῃ αν ἃιϊι- 
416] ὁπ. ἃ Ρ61Π6 501- πηόπηδ ἃ οὔοῖγθ. Ἡομηὸγα 
ἃ δουνθηΐ τορτοάαξ οοἰΐο οχργθϑϑίομ, Αἰηϑβὶ 
16 νἱθιὺχ Νεβίου, χεσγοίξαμπε δὰ γα] πο 6 

ΡΙΘΙμϊόγο, ΧΙ, 762 : Ὡς ἔον, εἴποτ᾽ ἔην 
γε μετ᾽ ἀνδράσιν. Αἰπϑδὶ 16 νἰθχ Ῥυΐάπι, 
Ρᾶυαπὶ α᾽ Ἡξοΐοσ. «υὶ ποδὶ ρὶι85, ΧΧΙΨΥ, 

426 : ....«ἐπεὶ οὔποτ᾽ ἐμὸς πάϊς, εἴποτ᾽ 
ἔην γε, Ληθετ᾽ ἐνὶ μεγάροισι θεῶν. ΠΥ ἐπ 
ἃ ῬΙυϑθανθ. ἜΧΕΙ} 165 αἰιϑϑὶ ἀὰπ5 Ἰ᾽ Οάγοδόε. 
γογ. ΧΥ͂, 268: ΧΙΧ, 814, εἴς. 

88. Τοι.... δεδμήατο ρΡοὺν σοι δεδμη- 

μένο, ἦσαν, ἀε δαμάω, ἀοιηρίον : εἰόϊ 
σε δοἐὶ ὁνανιέ, εἰδὲ σευ 6οεἰ διμνέ, δομὲ 5015 

ἴοῃ ΘΟΌΨΟΙ, 

184. Φρυγίην. 1] 5᾽ρὶὲ 46 1ὰ ἀταπάθ 
ῬΒγυρὶθ δὲ πὸ ρὰβ5 46 ἰὰ Ρειϊΐε Ῥμγυρῖο, 

41 ἐξαϊξ ἀπ ρονέομ 46 ἰὰ Τυοδάο, 
186. ᾿Ἢτρῷῶος... Οἰχνός, Θδε ᾿ποοηπὰ. Μυρ- 

ἄοπ ἃ ]Ἰαϊδδό 5ὸπ ποὸπὶ ἃ ὑπ6 Ρουΐοῃ ἀκ 
Ρᾶγ5 οὰ 1] ἀναϊξ τέρπό ἁνϑο Οἰγόβ 50π ἔγὸγϑ. 

487. Σαγγαρίοιο. 1,6 ϑαπραγΙ5. ἴγᾶνον- 
βαὶς ἀδπ5 ἰουΐο δὰ ἰοπριθαῦ 16 Ῥὰγ5 Ἀ]ΟΥΒ 

οσοιρό δα Αβδὶθ μὰν 165 ΤἬγασοδ. ποπιπηέϑ 
ΡΒγυρίοπϑ. ΠῚ 56 ποπηπλθ ΘπΟΟΡ Δα] Γ᾽ μεὶ 
Θακανία, Ἄογο ΠΠ, 862 οἱ 1ὰ ποῖθ 50} 66 

ψΘΥ8. 

189. Ἀμαζόνες. Ὁ ὈΡβουτα5. ἐγ "1018 
ΒΡ (65 ἰδιῃηπλθ5 βου 6 8 ἃγπιόθθ βθιηθ]θηὶ 

ἁγοὶν ἀομπμό παϊδδᾶποθ ἅὰ ταν τμ6 4605 ἀπιὰ- 

ΖΟΠ65, --- Ἀντιάνειραι, νύ αρίνος, ἴδθπι- 
πλ85 4ἱ να]θηΐ 465 μοπιπλθβ, ΟἾ δδὲ 1 θχρ]ῖ- 

οαἴίοπ Δ᾽ Αὐϊδΐαυχαθ, ΠῚ ἐγ 15] : ἴσανδροι. 
Π ἃ πιομἰγό 1ὰ νγαϊθ ναϊθαν ἀ6 ἀντί ἀὰπ5 
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ἀλλ᾽ οὐδ᾽ οἱ τόσοι ἦσαν ὅσοι ἑλίχωπες Ἀχαιοί. 190 

Δεύτερον αὖτ᾽ Ὀδυσῆα ἰδὼν ἐρέειν᾽ ὁ γεραιός " 

Εἴπ᾽ ἄγε μοι καὶ τόνδε, φίλον τέχος, ὅστις ὅδ᾽ ἐστίν᾽ 

μείων μὲν χεφαλὴν ᾿Αγαμέμνονος Ἀτρείδαο, 
εὐρύτερος δ᾽ ὥμοισιν ἰδὲ στέρνοισιν ἰδέσθαι. 

Τεύχεα μέν οἱ χεῖται ἐπὶ χθονὶ πουλυῤφοτείρῃη, 195 

αὐτὸς δὲ χτίλος ὡς ἐπιπωλεῖται στίχας ἀνδρῶν " 

ἀρνειῷ μιν ἔγωγε ἐΐσκω πηγεσιμάλλῳ, 
ὅστ᾽ ὀΐων μέγα πῶῦ διέρχεται ἀργεννάων. 

Τὸν δ᾽ ἠμείόετ᾽ ἔπειθ᾽ “Ἑλένη Διὸς ἐχγεγαυῖα 
Οὗτος δ᾽ αὖ Λαερτιάδης, πολύμητις Ὀδυσσεὺς, 900 

ὃς τράφη ἐν δήμῳ ᾿Ιθάχης χραναῆς περ ἐούσης; 

εἰδὼς παντοίους τε δόλους καὶ μήδεα πυχνά. 

Τὴν δ᾽ αὖτ᾽ Ἀντήνωρ πεπνυμένος ἀντίον ηὔδα" 
Ὦ ὙΜΑ͂Σ ἢ μάλα τοῦτο ἔπος νημερτὲς ἔειπες " 
ἤδη γὰρ χαὶ δεῦρό ποτ᾽ ἤλυθε δῖος ᾽Οδυσσεὺς, 905 
σεῦ ἕνεχ -ὀγγεδρηξ σὺν Ἀρηϊφίλῳ Μενελάῳ - 

τοὺς δ᾽ ἐγὼ ἐξείνισσα χαὶ ἐν μεγάροισι φίλησα, 

Ηοπιὸγθ. Ο᾽βδὲ ὑπὸ 1Δἀό86 ἀβ ομηρδγλῖβοι, 
ἀ’ ἐσμαηρο, ἀθ γοπιρ᾽ αοοπιθηΐ; οἵ ἀντί τινος 

εἶναι 5ἰρῃῖῇε ρανὶ ἰοοο 6556, ἐΐνα ἐρᾷ], (8 
ΠἾ ἐδ 416 ρ]ι5 ἑανὰ χυ ἀντί ἃ 5ἰρπιβό αὐνον- 
σι οἵ τηὰνααέ 1 Ορροβιοη. Αἰπϑὶ ἴοι 8 

ἢϊηϊογργέϊξαϊϊου. νυϊραῖνα ἀ ἀντιάνειραι : 
μοσέϊδος ἀπα: ποριῖες. 

Ε 190. Κεφαλήν, γεβο χεφαλῇ.- ϑολοίϊες: 
Ἀρίσταρχος, κεφαλήν. Οπ ἃ π|15 16 ἀαι 
ῬΟΌ ἅν ΟΡ θπΠ6 σοποογάδποθ ργαταπηᾶἐῖοαίθ, 

197. Ἔγωγε ἐΐσχω. ΒοΙΠ6 : « θυν15- 
« 51Π|118 Ηϊαΐιι5, πος {18 πιϑιταξιι5. δὲ ἃρυὰ 
« δᾶης ποβίχγαχῃ, » ΠΠ ῬΙΌΡΟΞΒΘ 46 ἴαϊγο 415- 

Ρᾶγαϊίγθ οδ ἄπ Ὠϊαΐαθ δὴ ἐοχιναηΐ ἐγὼ 

γάρ. Βεοπιδάθ ἱπϑαξῆθαπι ἐποοσθ, γάρ π᾽ό- 
ἴὰπί Ῥοϊῃξ ἃ]ου5 ἃ 88 συγαϊθ ρἴδοθ, ΠῚ ἴαι- 
ἀγαϊξ : ἀργειῷ γὰρ ἐγώ μιν ἐΐσχω. Μαϊβ 
ἰοῖ, 16 ἀϊραπιπμὰ βϑὲ ἃ ροιι ργὸβ οογίαϊμ. 

498. ᾿᾽Οἴων. Αὐ᾽δίαγαιια ὀογίναϊε οἰῶν, 
ἀἰββυ θα: τηὰὶς ΑΥὐἱδίοπίοιβ ἃ τηλϊπἔθητι 
Ῥουμορστάρμθ ὀΐων ρανίους οὰ 16 πιὸδξγθ 
Ῥοσγιηθῖ 16 ἐγ 55. 06. Τὰ ϑΘΥΠΙΖὸ56. δϑῦ 6 οἵ- 
ἔδε ὑπο Ἰίοσθεποθ ροέτξίχαθ. 1,.ἃ ἀϊόγἐβα οοῃϑι- 

ἴπ6 16 νγαὶ ἴγρ6 ἀπ πιοΐ, {αὶ δϑὲ ὄϊς, ὄϊος, 

εἴ βοῃ οἷς, οἷός. "Οἷς 6δ[ ρΡι.ι5 ἀμίαι, οἱ 

ῬΆΒΡΕΙ16 ἀαναπίαρα ὄξις, ἰὰ ἴουπιθ ὈΥΙπηΪ- 

ἔνθ, οἱ 16 Ἰαἰϊπ ονίσ, 16 ϑαπβουὶ ἀνέ. 

301. Κραναῆς περ ἐούσης. «δολοίϊος : 

χαίτοι τραχείας. ὑπαρχούσης. Οδοὶ ἴαϊ! 
ψΆ]ΟΙν 1 ΠΟ Πη6, Ῥᾶ ΘΟΠΙΡΑΓΔΙ5Ὸη. ἄγνϑα [ὰ 
Ῥᾶμπνγα ρϑίχια ἀοπὲ 11] εϑὲ δου, Ομ ρϑυΐ 

ΡΓΘΠάΓΘ 8: Πηρ0]6πιθηΐ περ σοϊητηθ ἃπρτπρηϊα- 
ἘΠ, εἴ ἐγδάαῖγο χραναῆς περ; ἐγἐδ-ἄργο; ταλὶϑ 

1] νατΐ τηϊθιιχ ϑαῖνυθ ἰὰ γα το π, «αὶ ἔαϊέ 
ἀθ περ ὑπ βϑπιπηθηΐῦ. 

204. Τοῦτο ἔπος π᾽εϑδῖ ρᾶ5 τὼ [ιηΐδίιι5 
ΠλΟΪπ5 Θπμοχαδηΐ 486 ἔγωγε ἐΐσχω, οἱ 1] π᾽γ 
ἃ Ῥὰ5 τῆουοῖ 46 Θμδπρσον 16 ἰοχίθ. Νῖα!5 ο᾽θεὶ 
ΟῚ πὶ ἀ65. Ῥάθϑηροβ οὰἁ [ὉΠ ἐδ ἃ μοῖι ργὸς 

βὰν 4 Υ ἀνὰ αἸράπηηα, [,65 ΕΟ]16Π5 ἐο"1- 
γαϊθηΐ Βειπῆν Ρουγ εἰπεῖν. [5 ἀἸδαϊθηΐ Θογ- 

ταϊποπηθπὺ Βέπος, εἰ Ηοϊηὸδγα ἃ αἰ ϑὰη5ς 
ἀουϊα τοῦτο ξέπος. 

206, Σεῦ ἕνεχ᾽ ἀγγελίης. Δέποάοίε ἐετ]- 
γαὶϊξ σῆς ἕνεχ᾽ ἀγγελίης, 4υὶ 6ῃ. Θδ᾽ ΘΟπηπιῸ 
Ιὰ οἱοββ. 

207. Τοὺς δ᾽ ἐγὼ ἐξείνισσα. 1,65 δολο- 
ἐϊθ5 ἀοπποηὶ ξείνισσα, ἀγδμΐ Ροΐι [οχίθ, 
Ρὰν οοπδόφιρηϊ, τοὺς δὴ ἐγὼ ξείνισσα, 

41 π᾿ δϑῖ ρμὰβ8 ἐπα πλί551}}}6 ; παῖδ 16 δ᾽ 6 
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ἀμφοτέρων δὲ φυὴν ἐδάην καὶ μήδεα πυχνά. 
Ἀλλ᾽ ὅτε δὴ Τρώεσσιν ἐν ἀγρομένοισιν ἔμιχθεν, 

͵ ἤ Ἁ “ ἕ " Υ̓ Ε 

στάντων μὲν, Μενέλαος ὑπείρεχεν εὐρέας ὥμους 
ὶ 

210 

ἄμφω δ᾽ ἑζομένω, γεραρώτερος ἦεν Ὀδυσσεύς. 

Ἀλλ᾽ ὅτε δὴ μύθους καὶ μήδεα πᾶσιν ὕφαινον, 
ἤτοι μὲν Μενέλαος ἐπιτροχάδην ἀγόρευεν, 

παῦρα μὲν, ἀλλὰ μάλα λιγέως, ἐπεὶ οὐ πολύμυθος 
Ἵ " δ ἐς ἢ οὐδ᾽ ἀφαμαρτοεπὴς, εἰ χαὶ γένει ὕστερος ἦεν. 215 

Ἀλλ᾽ ὅτε δὴ πολύμητις ἀναΐξειεν ᾿Οδυσσεὺς. 
στάσχεν, ὑπαὶ δὲ ἴδεσχε χατὰ χθονὸς ὄμματα πήξας, 

- δ Όν- 5 ᾿ σχῆπτρον δ᾽ οὔτ᾽ ὀπίσω οὔτε προπρηνὲς ἐνώμα, 

ἀλλ᾽ ἀστεμφὲς ἔχεσχεν, ἀΐδρεϊ φωτὶ ἐοικώς" 

φαίης χε ζάχοτόν τέ τιν᾽ ἔμμεναι ἄφρονά τ᾽ αὔτως" 220 
3 4... ΧΕ Ἷ μὴ ΄ » ἀλλ᾽ ὅτε δή ῥ᾽ ὅπα τε μεγάλην ἐκ στήθεος ἴει 

χαὶ ἔπεα νιφάδεσσιν ἐοικότα χειμερίησιν, 
οὐχ ἂν ἔπειτ᾽ ᾿δυσῆϊΐ γ᾽ ἐρίσσειε βροτὸς ἄλλος᾽ 
οὐ τότε γ᾽ ὧδ᾽ Ὀδυσῆος ἀγασσάμεθ᾽ εἶδος ἰδόντες. 

ἰὰ Ἰεφςοὸπ νυ ραῖγα ἃ 1ὰ να]θὰν ἠ6 δή, οἱ 
πηόπι8 ἀ6 χαὶ δή : δέ φιιὲ ρέπι5 6εξ. 

209. ἜἜμιχθεν ροὺν ἐμίχθησαν, »εἰχιὶ 
“ιμοριπέ, πεσε δλαπέ, 

210. Στάντων, σἑαπεέϊδιι : ἀααπα 115 
ὀζαϊεπὲ ἀδθοῦΐ απ οἱ 1᾿λαΐνο, 

211. Ἄμφω δ᾽ ἑζομένω, ποπηϊπαιι 8}"-- 
501ὰ., δολοίϊος : ἀμφότεροι δὲ, τουτέστιν 
ἀμφοτέρων δὲ ὁμοῦ χαθεσθέντων. Ζέπο- 
ἄἀοία ἐογιναῖῦ ἑζομένων. Αὐἱδίαγαιι6 ργοϊθϑίθ 
σομῖνο οοἰξα σογυγθοίοη. 

2132, Πᾶσιν ρους ἐν πᾶσιν, ἐν πλήθει: 
ἀδτι5 1᾿ 556 ι}}}]66 ἀπ ρθαρ]6 ἰτόγθη. 

214. Παῦρα μέν. «ϑολοῖίος : Οὐχ ὡς 

Λάχων - οὔπω γὰρ Δωριεῖς. Οὐ ἔταϊξ 16 οα-- 
Γαοϊδγ 6 ῬΈΓΒΟΠΠΘΙ 6 Μέπόϊα5. (6 π᾿ ἐδ 4116 
Ἰοπρίθπηρβθ ἀργὸβ ἴὰ σιίιθῖσο ἀθ Τγοὶθ 416 
165 Του 5 5᾽ τ} }]Πγοπὲ ἃ ϑραγίο: οἵ ο᾽ εϑὲ 
465 Τλουθπη5 46 ϑραγίθ 4 6δὲ νϑππ 1᾽λο- 
σοροπα οΥαϊπαῖγθ 465 τηοΐῖ5 ζασοηίφιε εἴ 
ἰασογίδηια. 

21δ. Εἰ χαί, φιαρινὶς. ΜΠΙΠοΙδοι, Ὠϊπ- 
ἀοτί εἕ δυῖγοβ, ἢ χαί : Ιθοὸπ ρϑὰ ᾿πί6]]} 1.0} }6. 
(εὐ ἢ Ραγαϊξ π᾿ ἐΐγε ψαΐαπο οσοπίιϑιοη ρτο- 
αὐτο μὰν 1 Ἰοϊαοίβπιθ, --- Γένει, παΐι, Ῥὰν 
Τᾶρο. 

219. Φωτὶ ἐοιχώς, σοπλπ6 ΠΟῖ5. ἄν 85 

νὰ νυχτὶ ἐοιχώς, 1, 47. Ου᾽οι ἀἷξ οὐ φα οπ 
πθ αἀϊτ μᾶ5, Ὧι ἴδιὴρ5 α' Ἠοπιέγε, ξεοιχώς 

ου ξεξοικώς, 1] 6ϑὲ ρύόναῦ]6 φαυΐοπ δάου- 

οἰδϑαῖς ᾿᾿αῖταθ, Οὐληξ δὰ πιοΐ φωτί, οἰ 81 
τη ΒΥ ΠΟΉΥ πο α ἀνδρί. Φώ: ἃ ἴοι 165 56 Π5 
ἀπ Ἰατπ νὼ". Οπ 16 ἀένγίνε ἀ6 φάω, φημί, 
Ρανρίθν. ΤΠ πὰ ἀθ δοιηπλπ 416 ᾿᾿ἈΡΡάγθποΘ 
ἄγϑο φῶς, οὐπίνδοιέ ἀ6 φάος, ἐωπιϊόγε. 

230. Αὕτως, Ρυτεπιοπῖ οἵ ϑιπιρ] οπηθπΐ, 

ἃ ὙΓΔΙ αἰγθ. 

2234, Οὐ τότε γ᾽ ὧδε. (6 χυΐοπ δάπιϊ- 
γοὶΣ ἀπραγαναηΐ, ο᾽ἐζαις ἰὰ 6116 Ῥγθδία ποθ 

αἾΠγ656. ; ε6 4αοπ δάπιηγαις ϑυγίουξ 
πιαϊηΐοπαηΐ, ο᾽ ἔζα!ε δὸπ ὄϊοάαθπορ, Υ οὐὰ 

66 46 5ρηίῇθ, αἰογ 5 ποῖιδ τυ αἰγὶ" ἄγος μᾶς 

αἰποῖ, Ωδε, σ᾽5, γάρ} 6}16 ΕΠ ρυθϑϑίοπ Ργὸ- 
ταϊὸγθ : γεραρώτερος ἧεν. Τότε γε, 4υ] 
Ρτγόοδα6, τπᾶγααθ 1 ΠΡ 5510. ἃς 6}16, 1᾽ οἵ- 
οι ἀ6 1 ἐϊοψιιθποα αἰ ΤΠ|γ556. Αὐιβίασααθ : 

ἢ διπλῆ, πρὸς τὸ σιωπώμενον, ὅτι συν - 
υπαχοῦσαι δεῖ τὸ οὐ τότε οὕτως ἐθαυ- 

μάσαμεν τὸ εἶδος ἰδόντες, ὡς τὴν χατὰ 

λόγον δύναμιν. Οἰοέγτοπ, Ποηγ5. ἀ᾽ δ]Ιοαγ- 
Πι556, Οπϊ 16 η, οὐῦ οομηπιθηΐό [65 ἀθὰχ 

Ῥου δ 1 15. αἰ ΟΥ̓Δ θαυ. ἰγαοόθ ρὰγ Ηοπιὸγα. 
γόογε βρέ, δ 1, 10 6118; 46 ἰα Ῥοόδίε 
ἀ᾿ Ηοριὲνο, δ 30 ; 7ποεϊ{ιιείοιι οὐ αἑοῖνε, ΧΙ, 
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δ᾽ γεραιός " 295 
Τίς τ᾽ ἄρ᾽ ὅδ᾽ ἄλλος ᾿Αχαιὸς ἀνὴρ ἧἠύς τε μέγας τε, 
ἔξοχος Ἀργείων χεφαλήν τε χαὶ εὐρέας ὥμους ; 

Τὸν δ᾽ “Ἑλένη τανύπεπλος ἀμείδετο, δῖα γυναικῶν ᾿ 
Οὗτος δ᾽ Αἴας ἐστὶ πελώριος, ἕοχος Ἀχαιῶν᾽ 

ἰδομενεὺς δ᾽ ἑτέρωθεν ἐνὶ Κρήτεσσι θεὸς ὡς 290 

ἕστηχ᾽, ἀμφὶ δέ μιν Κρητῶν ἀγοὶ ἠγερέθονται. 
Πολλάχι μιν ξείνισσεν Ἀρηΐφιλος Μενέλαος 

οἴχῳ ἐν ἡμετέρῳ, ὁπότε ρήτηθεν ἵχοιτο. 
Νὺν δ᾽ ἄλλους μὲν πάντας ὁρῶ ἑλίκωπας Ἀχαιοὺς μ 
οὕς χεν ἐὺ γνοίην καί τ᾽ οὔνομα μυθησαίμιην᾽ 235 
ὃ Ἃ δ᾽ » δύ ἰὸ ἥ - οιἰὼ ὁ οὐ δύναμαι ἰδέειν χοσμιήτορε λαῶν, 
Κάστορά θ᾽ ἱππόδαμον χαὶ πὺξ ἀγαθὸν Πολυδεύχεα, 

αὐτοχασιγνήτω, τῷ μοι μία γείνατο μήτηρ. 
Ἃ 3 ςε ᾿ 7 2 .Ὶ “Ὁ Η οὐχ ἑσπέσθην Λαχεδαίμονος ἐξ ἐρατεινῆς, 
ἊΧ ὃ ͵ ᾿ « 7 ὅλ 
ὴ ξυθὼω μὲν ἕποντο νεεσσ ἔνι ποντοπόροισιν, 280 

Ὁ Ἅ .3 Ε] “2. 7 Ἅ ΕῚ Ὁ 

νῦν αὖτ᾽ οὐχ ἐθέλουσι μάχην καταδύμεναι ἀνδρῶν, 

αἴσχεα δειδιότες χαὶ ὀνείδεα πόλλ᾽, ἅ μοί ἐστιν; 
Ὁ , ᾿ ᾽ ζὲ Ἵ " Ἂ 
Ὡς φάτο᾽ τοὺς δ᾽ ἤδη χάτεχεν φυσίζοος αἷα 

ἐν Λαχεδαίμονι αὖθι, φίλῃ ἐν πατρίδι γαίῃ. 

Κήρυχες δ᾽ ἀνὰ ἄστυ θεῶν φέρον ὅρχια πιστὰ, 24. 

χ, θά. ογοζ διιϑϑὶ ϑέπδιιθ, ζιϑέίγε χτ,; 
Αὐ]ὰ- εἸ16, αϊές αεξίψιιες, ὙΠ1|, χιν. 

227. Κεφαλήν τε χαί, νωῖρο χεφαλὴν 
ἠδ᾽, δολοῖϊος : οὕτως σὺν τῷ τε ἣ ᾽Δρισ- 

τάρχου χαὶ ἣ Ἀριστοφάνους. 
235. Καί τ᾽ οὔνομα, εἴ ποπ ρΡοϊηΐ χαὶ 

τοὔνουα. (658 16 ρ]έοπαβπμθ ροῤίααθ χαί 
τε. Ἐπ εἴϊει, οὔνομα εδῖ 1 ἴου πὶθ ΟΠ] ΘΠ ΠΘ 

αὐ ὄνομα, εἰ ὄνομα π’εδῖ φυΐμηθ [ΙσΘη 68 
Ροέξᾳαα οἢ6Ζ Ἠοπιὸτο. 

297. Ἰϊολυδεύχεα, αυδίγο 
ΘΟΙΏΠῚ8 5 Υ ἀγαϊξ Πολυδεύχη. 

288. Μοι μία ἐφαϊναιξ ἃ ἣ αὐτή : ὁοοηι- 
πειτυῖδ, πα θὲ δαάδηι {δ ηεῖλιὲ μέ, Τιέ ἃ 

ἐιαϊς 1]ὰ τηὸγ οοιαμηιης 4 Ἠῤ)ὲπα οὐ (65 
Βιοβοῦχο8. 

240. Δεύρω, νμέρο δεῦρο. ΤῤοΥΕΠΟργάρ] 6 
δεύρω ἃ ἐϊό ρτόϊζόγόα ἰἴοὶ βὰν Αὐὶβϑίαγαθ. 
ΟἾἐδὲ δ}}16 46 ἀοππο Ἠόῤνγοάϊθη. Ο(᾽ 68: αιιϑϑὶ 
ΕἸ] ἀπ τη πιβοῦὶῦ ἄς ΑΙ ϑηϊβο. 

5011α}56 5, ἡ 

244, Ἐν Λακεδαίμονι, ποι ροϊπΐ ἃ 
ϑραγχγίθ, πηλὶ5 6ῃ ΤΘΟμΐθ. ΓΘαν ἔοιαθθδι 
ἐζαῖς ἃ ὙΠπόγαρποβ. ὕογεζ 16 σόοϊξ πὶ οοιη- 
Ραΐ ἄθϑ Πιοόβοιρο5 οοπίγα Τυυπούθ εὐ 1485, 
ἄδπ5 165 Λιόηιόδιιιος ἀ6 Ῥίπάδγθ, οὐδ χ. --- 
Αὖθι ρου αὐτόθι : ἰὰ--ηνόγγιο. 115 πἾδπ θου- 
δογομῖ Ἰατηαῖθ. Ἠοπχὸλα πα ραγαῖδ μὰ5 ἅν ὶν' 
οοπηι ἰ6 πγίμθ ἀ6 ἰὰ ἀφπι-αἀϊνὶηἶτέ 65 
ῬΙοβθυγ65. --- Φίλῃ ἐν πατρίδι. Ζέποάοϊε 
ἐουϊναῖϊ, ἑῇ ἐν πατρίδι. ΑὙἸΒΕΤ Ζ6 ΓΘΡΟΙι558 
οδεΐθ Ἰθφομ ΘΟμηπλ6 πη 50] οἴϑπηθ. Ἐπ᾿ οἴει, 
ἑῇ Π6 Ρουΐ 5ισῃῖβθν ἐδι", δὲ ᾿᾽π πὸ ρϑαξ 

Ῥοϊπῦ ΔΡΡΙΊαου ἑῇ ἃ Ηέϊδπο. --- Τὰ Β6]16 
βοὸπο ἀ6 ἴὰ ἔουγν 46 ϑεόθ, χαυὶ Πη1Ὲ ἰοὶ, ἃ ἐϊό 
1πηϊτόα ρὰν ΕπΡῚΡΙ46 ἀΔΠη5 165 β᾿ῤιηϊοίοηις, 
γΟ 5 88-190. 

245. Ὅρχια, 165 ομοβε8 γθάυΐϊβθθ ΡΟῸΓ 
Γοπάγο 165 βεουιηθπΐθ γ8]}}]65, 5ρέοϊαἰοιαθπξ 

165 νἱοϊίπη68. Ευβίαι μα : τὰ εἰς ὅρχον χρή- 
σιμα, τὰ ἐν ὅρχοις χρειώδη. 

Ι1-- ὃ 
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Μ Ν, ᾿ 5 ,ἵ ᾿ , ἄρνε δύω χαὶ οἶνον ἐΐφρονα, χαρπὸν ἀρούρης, 
᾿} -,» Υ ΙΝ -“ 

ἀσχῷ ἐν αἰγείῳ " ἮΝ οὲ Ἀρητῆραῷ φαξινὸν 

χῆρυξ ̓ Ιδαῖος ἠδὲ χρύσεια χύπ πελλα- 

ὥτρυνεν δὲ γέροντα καριστάμενος ος 
» 

Ορσεο, Λαομεδοντ ἰάδη, χαλέουσιν ὄρσται 

ἐπέεσσιν" 

950 

Τρώων θ᾽ ἵππο οδάμων χαὶ Ἂ χαιῶν χ αλχο χιτώνων 
» .-- 
ςινς 

«ἢ ἔτι . ο 3 ὦ Ν 5 δε τ ᾿ 

εὐίον χαταθῆναι, ἵν ὅρχια πιστὰ τάμητε 
5 

αὐτὰρ Ἀλέξανδρος χαὶ Αρηΐφιλος Μενέλαος 

μαχρῆς ἐγχείησι μαχήσοντ᾽ ἀμοοὶ γυναιχί" 
--᾽»ϑΧ; , ᾿ Ὰ ͵ ὦ 

τῷ ὁέ χε νικήσαντι γυνὴ χαὶ χτήμαθ' ἕποιτο᾽ 

χαὶ ὅρχια πιστὰ ταμόντες 

δὲ νέονται 

οἱ δ᾽ ἄλλοι φιλότητ 
ναίοιμεν Τροίην ἐριδώλαχα 

Ἁ 

ΤΌΝ 

εὖ , 

Ὃς φάτο᾽ ῥίγησεν δ᾽ ὁ γέρων, ἐχέλευσε 
τὼ» ο Ξ 

ἵππους ζευγνύμεναι τοὶ ὁ 
Δ) κ«' 

ὀτραλέως ἐπίθοντο. 

250 

ἐς εὐεθῥοτοῦ χαὶ Αχαιΐδα χαλλιγύναιχα. 
Δ) ςε , 
0 ἐταιοοις 

260 

Ἂν ὃ “Βη ̓ ἔδη Πρίαμος, χατὰ δ᾽ ἡνία τεῖνεν ὀπίσσω" 
ἱ 

πὰρ δέ οἱ Ἀντήνωρ 
μ -«- 

Τὼ δὲ διὰ Σχαιῶν π 

Ξ 
'Ψ 

ἊᾺ,; 
εοι 

οικαλλέα βήσετο δίφρον 
ἣΝ “ - ἦν "ΕΒ 

ΟΥν ξγον οχεας ἱπποὺς. 

Ἀλλ᾽ ὅτε δή ῥ᾽ ἵχοντο μετὰ Τρῶας χαὶ ᾿Αχαιοὺς, 
ἐξ ἵππων ἀπούάντες ἐπὶ χθόνα πουλυξότειραν 260 
ΡῚ 3 "ῳ 

ἐς μέσσον Τρώων χαὶ Ἀχαιῶν ἐστιχόωντο. 
᾿ τ Ὁ" 9 
Ὥρνυτο δ᾽ αὐτίχ᾽ ἔπειτα ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων, 
«' Δ Ν 2 
ἂν δ᾽ ᾿δυσεὺς πολύμητις" ἀτὰρ χήρυχες ἀγαυοὶ 

ὅρχια πιστὰ θεῶν σύναγον, χρητῆρι δὲ οἶνον 

μίσγον, ἀτὰρ βασιλεῦσιν ὕδωρ ἐπὶ χεῖρας ἔχευαν. 4270 

348, Ἰδαῖος. Ο᾽ ἔξαϊξ π᾿ «ουυϊΐουσ ἀθ 
Ρυϊατα. (᾽ἐβὲ Ἰαὶ χψαὶ οοπάπϊίξ 16 ἐμὰ ἀθ 
Ῥυΐάπη, {Ζυδπα ῬΥϊὰπὶ νὰ γδομοῖου 16 οαάανγθ 
ἀΉἨξεεῖον, ΧΧΙΨΝ, 325. 

260. Λαομεδοντιάδη, 815 ἀ6 1,δοπιό- 
ἄοπ: Ῥυϊᾶπ,. 

253-258. Αὐτὰρ.... Ἀέρέπεοῃ ἄνες νὰ- 
τἱληΐε5 ἀθ δα χυΐοῃ [ἰτ, 69 - 74, 90 -94, 
136-189. Ζέποάοϊε ἀναὶϊξ ἄοης, ἀλη 16 
ἐγοϊδιὸπηθ οἰαπὲ, δὐΐαπὶ δὲ θ]5 46 ἀδπ5 

16 ἀδυχίδπιθ, πηδιϊὸγα ἃ ἀρρῇ πον 16 ρῥυΐη- 
Εἷρβ ἀὰ μηδὲν περισσόν. Νίαϊ5 ποι Π6 5ὰ- 
γὸηβ Ρᾶ5 66 4] γείγαποαϊῖ, 

289. Ῥίγησεν. [,6 ν᾽ 6] Πατὰ ἔσομαι] ῬουΣ 
Ιὰ νἱθ ἀθ Ῥᾶτγϊβ. 

264. Κατὰ.... τεῖνεν. Ο᾽ ε5δὲ Ρυΐαπη φαΐ 
πηδῃθ. --- Ὀπίσσω, α ἕδγρο δφιονηι. 1] 
ΤῸ 165 γόπαϑ ἃ [1]. 

268. Σχαιῶν. ΟἾε5ὲ 6 560} ράββασα οὰ 
Ηοτηὲγα αἱξ [διε 16] }ρ56 ἀπ ποῖ πύλαι ἀνθὸ 
Σχαιαί.--- Ἔχον, πιαϊηϊοπαϊοηξ, ἀἰτροαϊθηξ. 

268. Ἂν δ(έ), ο᾽ εκ: -ἀ-ἀἴτε ἀνώρνυτο δέ. 
Ο(ε5. εἰ!ηρϑε5 ἀπ τοῦθα ῥγόοόἀεπηπηεπε οχ- 
ΡΥΪπιέ βοῃὲ ἐγέχιθπίθα ἀθπη5 Ηοπιὸγθ, ΠΟ 
Βα θηθπΐ ἄνες ἀγά, πιαὶβ ἅνϑο ἴὰ μ]υραγὶ 
ἀ65 ἀπῖγαβ ΡγόροβιΠοη5, 



[1{Π| ἸΔΊΑΔΟΣ. Γ. 

Ἀτρείδης δὲ ἐρυσσάμενος χείρεσσι μάχαιραν, 
ἥ οἱ πὰρ ξίφεος μέγα χουλεὸν αἰὲν ἄωρτο, 

ἀρνῶν ἐχ Ἔρυκα τάμνε τρί) χας" αὐτὰρ ἔπειτα 

χήρυχες Τρώων χαὶ ᾿Αχαιῶν νεῖμαν ἀρίστοις. 

Τοῖσιν δ᾽ Ἀτρείδης μεγάλ᾽ εὔχετο, χεῖρας ἀνασχών᾽ 215 

Τεῦ πάτερ, Ἴδηθεν μεδέων, χύδιστε, μέγιστε, 
- 3 ᾿] Ἂ " »Ὁ 

Ηέλιός θ᾽, ὃς πάντ᾽ ἐφορᾶς καὶ πάντ᾽ ἐπαχούεις, 
Ἁ Ὰ Ἁ - Ἁ ὩΔοε “ οἵ) ς 7 

χαὶ Ποταμοὶ χαὶ Γαῖα, χαὶ οἱ ὑπένερε χαμόντας 
ει ’ ς »»..5 ἀνθρώπους τίνυσθον, ὅτις χ ἐμρσολα ὀμόσση ; 
ε “- Ἷ “ Π ΔΊ δα Π 
ὑυμεις μιαϑτυῦοι ἐστε, φυλάσσετε Ο οι «ἰχχ πιστάα. 280 

Εἰ μέν χεν Μενέλαον Ἀλέξανδρος χατὰ πέφνῃ, 
᾿ τ “ θ᾽ ς λέ ᾿' Ἀν ΤᾺ Ὰ 7. , 

αὐτος ἕτπει Ἑ ἐενὴν ἕγξετω χαὶι ΧτΉμΑτΑ πάντα, 

ἡμεῖς δ᾽ ἐν νήεσσι νεώμεθα ποντοπόροισιν" 
εἰ δέ χ᾽ Ἀλέξανδρον χτείνῃ ξανθὸς Μενέ ἔλαρς, 
Τρῶας ἔπειθ᾽ Ἑλένην χαὶ χρήμαπα πάντ᾽ ἀποδοῦναι, 285 

ΙΝ δ᾽ Ἄργε ίοις ὀποτισέμεν ἥντιν᾽ ἔοιχεν, 

ἥτε χαὶ ἐσσομένοισι μετ᾽ ἀνθρώποισι πέληται. 

71. Μάχαιραν, 505 οοπἕθαι. Ο᾽ ε50 ἀΔπ5 
66. Ῥαᾶθβδᾶρθ Ζυΐθη γοϊδ δχαοϊθιηθηΐ ο αυέ- 
ἴαῖς ἰὰ μάχαιρα. Αἰι581 ἃ--ἴ-} ὁτέ ποῖό ρὰγ 
Αγὐϊβίαυαια : ἣ διπλῆ, ὅτι τὴν παραξιφίδα 

μάχαιραν χαλεῖ᾽ διὸ χαὶ λέγει αὐτὴν 
παρηρτῆσθαι τῷ χουλεῷ τοῦ ξίφους" τὸ 
δὲ πολεμιστήριον, ἄορ, ξίφος, φάσ- 
γανον" συνώνυμα γάρ. Ο᾽ἐζαῖξ πα οοὰ- 
ἴθαιι οὰ οουΐθ]α5 ἀΔπ5 ὑπ ρσαΐπθ. Π)6 Ἰὰ 
Ι᾽αἰμόϊξοβε 465 νοῦς ΧΥΠΠ, δ5697-ὅ98, οὐ 

Ι᾽Ὸπ νοϊξ, δ. 16 Ῥουοϊον ἀ ἌΑΘΒ1Π16, ἀ65 

͵εαπ65 Ποιημη65 ἀδπϑαηΐ ἅν (165 ρσ]αῖνεϑ ἃ 
Ροϊρπέεβ ἀ᾽ῸΓ ρεπάῃβ ἃ 465 Ῥαπαάνο 5 ἀ᾽ἃγ- 
δεηῖ. 1.65 βαῖνε Υ βοῃΐ ἀρρε]έβ μαχαίρας. 
Ο᾽εδὲ ἀαργὸβ 16 πηέπηθ ρυϊποῖρα χαυΑνὶ5- 

ἴαγααθ ἃ γέϊδ!! 14 ἸΙεφοη ξίφος ἀργυρόη- 
λον, ΧΙΠ, 610, οὐ Ζέποάοϊξα ἀναῖϊξ πηΐ8, 
ΘΟΙΏΠ18 ἰεἰ, χείρεσσι μάχαιραν, «ποϊαηἢ 
5᾽σὶτ ποη ΡΪὰ5 ἀπ οοπΐθαι!, πηαἷ8. ἀ ἸΏ 
δἰαῖνο. 

278. Κεφαλέων, {γΙ55}1}14}06, ΘΟΠΊΠη6 5} 
Υ ἅναϊξ χεφαλῶν. 

274, Νεῖμαν, ἀϊδενὶδιιόγόγιε 165 Ρ0Ὸ1}5 οου- 

Ῥέβ σιν ἰὰ ἰόΐθ 465 ν᾽ οῦϊπι65. 
216. Ἴδηθεν. Ταρίΐοῦ ἀναΐϊξ απ βαποίιιαϊ 8 

50 16 ἀἄγράγο, οἰμη6 τηόγἀϊοπα!ο ἀπ πποπῖ 

Ι4ἃ : ...«ἔνθα δέ οἱ τέμενος βωμός τε 

θυΐεις, ὙΠ], 48. 
277. Ἠέλιος. ᾿δοέις νοοαπαϊξ οασιις, 16 

ΠΟΙ ΠΑ ἀἀπ5 16 56π5 ἀπ γοοαι, ΘΟΠΙΠῚΘ 

ὦ ᾿᾽γαθός, ἐπι ΡΓο56, Ρουν ὦ ἀγαθέ: γιν- 
5116 ἃ ἱπειεό οα βαβϑάᾶρθ, μόϊαο, ΧΙΙ, 178- 

180. 

278. Καμόντας, νέέα Μιιοίοο, 165 τλοΥἴϑ8. 
279. Τίνυσθον ἂᾳχ ἄμε] : 1] 5᾽ρ1ῖ ἀ6 

ῬΙαΐοπ δὲ 46 Ῥγοβουρίπθ, --- Ὅτις, ρΡοὺν 
ὅστις, 58 γὰρρογίβ ἂχ μ΄ αγ]8] ἀνθρώπους. 
Οὁδὲ ᾿'ἐφυϊνα!επὲ ἀε ὅστις αὐτῶν. 

280, Ὅρχια 5ρπη1ῆδ οὶ 16 ἐγαϊτό φοποῖα 
50115 ἰὰ οἱ 465 56 πηθηΐβ. 

28ὅ. Ἀποδοῦναι, 11π ΗΠ: ἀἀπ5 16 8615 
ἀ6 1 Ἰπιρέναι!. ϑϑολοίε5 : ἀντὶ τοῦ, Τρῶες 

ἀποδότωσαν. 
286. Τιμήν, ηιειοέαγα, ἀπ Ἰπάθηγηϊό : 

ἀη6. ΘΟΠ αἴ π 46. σΌΘΓΡΘ, ΑΤΙϑίαγαα : 
ἡἣ διπλῆ; ὅτι τιμὴν τὸ ἐπιτίμιον λέγει. 

287. ᾿Πέληται. βάν Π68 Ργοροβα μέληται. 
ἃ Ῥυμίοπ ᾿πῆϊσέθ ἃιχ ΤΥ 6 η5 ἀοηπθγὰ 

6ῃ οἴει ἃ γὀμόοϊιἠ". Μαὶ5. ἐοἰΐα 168 ραγαῖϊ 
δα ϑατητηθπξ οχρυϊπηόθ ἄνθο πέληται. [μ6 
οοπίοχία ἰοαχηΐ ὄν  ἀθιατηθπΐ οθεὶ ; « 1] δαὶ 

«υ᾽οπ 5᾽δἢ δοινίθηπθο, οἵ 4 ἢ 5᾿6Π 500- 
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᾿] ᾿ 5 Ἁ ωΐ 

Εἰ δ᾽ ἂν ἐμοὶ τιμὴὴν Πρίαμος Πριάμοιό τε παῖδες 

τίνειν οὐχ ἐθέλωσιν, ᾿Αλεξάνδροιο πεσόντος, 

αὐτὰρ ἐγὼ χαὶ ἔπειτα μαχήσομαι εἵνεχα ποινῆς, 29ὺ 

αὖθι μένων, εἴως χε τέλος πολέμιοιο χιχείω. 

Ἦ, χαὶ ἀπὸ στομάχους ἀρνῶν τάμε νηλέϊ χαλχῷ᾽ 

χαὶ τοὺς μὲν χατέθηχεν ἐπὶ χθονὸς ἀσπαίροντας, 
“ ἐπῶν ὉᾺ ἢ , φ ἢ 

θυμοῦ δευομένους᾽ ἀπὸ γὰρ μένος εἵλετο χαλκός. 
Ψ: ) Ὁ " ἣν Οἶνον δ᾽ ἐκ χρητῆρος ἀφυσσάμενοι δεπάεσσιν 295 

" ο ὦ 5 ἰεὶ 

ἔχχεον, ἠδ᾽ εὔχοντο θεοῖς αἰειγενέτησιν ̓  
ὧδε δέ τις εἴπεσχεν ᾿Αχαιῶν τε Τρώων τε᾿ 

Ζεῦ χύδιστε, μέγιστε, χαὶ ἀθάνατοι θεοὶ ἄλλοι, 

ὑππότεροι πρότεροι ὑπὲρ ὅρχια πημήνειαν, 

ὧδέ σφ᾽ ἐγχέφαλος χαμάδις ῥέοι, ὡς ὅδε οἶνος, 800 

αὐτῶν χαὶ τεχέων, ἄλοχοι δ᾽ ἄλλοισι δαμεῖεν. 

Ὡς ἔφαν᾽ οὐδ᾽ ἄρα πώ σφιν ἐπεχραίαινε Κρονίων. 

Τοῖσι δὲ Δαρδανίδης Πρίαμος μετὰ μῦθον ἔειπεν 

Κέχλυτέ μευ, Τῤῶες χαὶ ἐὐχνήμιδες Ἀχαιοί: 

ἤτοι ἐγὼν εἶμι προτὶ Ἴλιον ἠνεμόεσσαν 805 
ἂψ, ἐπεὶ οὔπω τλήσομ.᾽ ἐν ὀφθαλμοῖσιν ὁρᾶσθαι 

μαρνάμενον φίλον υἱὸν ᾿Αρηϊφίλῳ Μενελάῳ: 

Τεὺς μέν που τόγε οἶδε χαὶ ἀθάνατοι θεοὶ ἄλλοι, 
ὑπποτέρῳ θανάτοιο τέλος πεπρωμένον ἐστίν. 

νἰθηη6 Ἰομρίθιη 8.» (8 5θγὰ ἄοῃο εἰπὸ ἰδοονὶ 

οι 165 ρόπόγαϊομϑβ [πἴαγεβ, ον Ζ Ρ]Ὲ5 

Ἰ)λ5, γεὺβ8 88, ὄφρα τις ἐρρίγῃσι. Ομε]- 

{π 605-15 ἐπίθπαάρθηϊ, 46 ἰὰ τιμή, ΠἸπάθπὶ- 
Ὠϊϊ6, 56 Ρεγρέόϊαθνα 5005 ἰὰ ἴουπιθ ἀπ 
Ὁ ἀππι6]. 1] γαὰΐ ΠΉΙΘΙΙχ 5᾽.6Π [οΠγ ἃ 

"ϊΔές ἀ6 Ἰεφοῃ. 

292, Ἦ, ἢ] ἀπ, ογο]α ποίθ ], 219. -- 
Ἀπὸ... Τοῖρπος ἴὰ ρυόροβιτοι ἂὰ νοὰθθ : 
ἀπὸ τάμε μουν ἀπέταμιε, σοτηιηθ Ρ]115 ὰ8, 
γοῖ5 294, ἀπὸ εἵλετο ροιγ ἀφείλετο. -- 
Χαλχῷ, Τι65. ᾿πβιυαπιθηΐθ γα πο πί5. π᾿ ό- 
ταϊθηΐδ μὰ8 (6 [6}", πηὰῖὶ8 ἀ᾽ αἰγαῖη. Οπ Π6 

ϑαναϊὉ ρὰ5.  ΐθπ ΡΥ ΆΔ]Π]οῦ 16 ἴον, Ἠομηὸγο 

ἰΙῸὸ ποιηῖηθ πολύχμητος, αἰ{Π|0}16 ἃ ινὰ- 
γΆΠ]Π]οχ. 

297, Ὧδε δέ.... (δ. νϑὺ8. 568 ἴθυῃηηθ ΔΓ 
ἴΣΟΙ5 ϑροηθόο5, -- Τις, οομμιηθ πᾶς τις; 

ἕκαστος, αἰηπδὶ 4αΐοη 1᾽ἃ ἀἐ]ὰ γιὰ Ἀ]αϑίθιιυϑ5 
ἴο!5. ογος ἰὰ ποίθ ΤΙ, 274. 

299. Ὑπὲρ ὅρχια, δῃ ραϑϑαπῖ ρᾶγ 465- 
8158. [65 ἔγαιόβ : οοηΐγα ἴὰ οὶ 465 ἐγαϊτόβ, 
ΒΑΡΡγΟΟΙ6Ζ ἰδ Ἰαΐίη ἐγαπδ θά οι" εἷ 16 (γῃ- 
(415 ἐραη ΡΊ 6556)", 

800, Σφ᾽ Ρουΐ σῷι, ἃ οὐχ, ἃιχ ἰγὰπ5- 
ΘΎΘΘΒΘα 5. ἦι ἔγαϊτό. --α Ὥς ὅδε οἶνος. 5 
ορὲ ᾿ϊαΐι5, νουοΖ ἰὰ ποῖ 1, 850. 

80ὅ-806. Ἐΐμι.... ἀψ, ναάκαηι γερο, 16 
νὰ ἷ5. ΠῚ ΘΠ ΓΕΓΟΙΣΠΘΙ, 

806, Οὔπω τλήσομί(αι), 16. π6 5δπγαῖϑ5 
ἴδ γόβιρπον, ϑολοίϊες : οὐδαμῶς καρτε- 
ρήσω, ὑπομενῶ. Ομ ἔχον οὕπω ἅγθο 
ἐ6 5688, ΧΙΥ͂, 148, εἰ Οάγοεέε, ἽΠ|, 226. 

909. Θανάτοιο τέλος, ο᾽ε51-ἀ-ἀϊτο θάνα- 
τος. Ἠοιηὸνο ἀϊξ μδγθ] θηοπί, ἥθης τέλος 
Ροὺ ἥδη,) γήραος τέλος Ροὰν γῆρας. 



[1Π|| ΙΛΙΑΔΟΣ Γ. ᾿Ν τὰ 

Ἢ ᾧα, χαὶ ἐς δίφρον ἄρνας θέτο ἰσόθεος φὼς, ᾿νε ὃ 
ἂν δ᾽ ἄρ᾽ ἔδαιν᾽ αὐτὸς, κατὰ δ᾽ ἡνία τεῖνεν ὀπίσσω ̓  

λ δ᾽. γ3 “ ῇ " πὰρ δέ οἱ Ἀντήνωρ περικαλλέα βήσετο δίφρον. 

Τὼ μὲν ἄρ᾽ ἄψορροι προτὶ Ἴλιον ἀπονέοντο: 

Ἕχτωρ δὲ Πριάμοιο πάϊς χαὶ δῖος Ὀδυσσεὺς 

χῶρον μὲν πρῶτον διεμέτρεον, αὐτὰρ ἔπειτα 910 

χλήρους ἐν χυνέῃ χαλκήρεϊ βάλλον ἑλόντες, 

ὁππότερος δὴ πρόσθεν ἀφείη χάλκεον ἔγχος. 
Λαοὶ δ᾽ ἠρήσαντο, θεοῖσι δὲ χεῖρας ἀνέσχον" 

ὧδε δέ τις εἴπεσχεν Ἀχαιῶν τε Τρώων τε᾿ 

Ζεῦ πάτερ, Ἴδηθεν μεδέων, κύδιστε, μέγιστε, 320 

ὁππότερος τάδε ἔργα μετ᾽ ἀμφοτέροισιν ἔθηχεν, 

16 τηοΐ τέλος ξσῃῖῆο ᾳοοονερί ες θη τι, 

Οἰδβδὲ 1" Δοσοιη  Ἰβϑθιηθηξ ἄθ οο 4αἱ δϑὲ ἰὰ 

ῃον τ, ἀθ ἐ6 401 δϑί ἃ δι πθ556, 48 66 4] 

οϑὲ 1ὰ υἱθι] ]6556, οἱ, ἄνϑο 16 56Ππ58 ΔΟΙΠ, ἀδ 
66. 486 [αϊξ ἰὰ πηοῦῖ, 46 66 Ζὰ6 ἴατε [ἃ 76ι- 

Π6556, ἐ6 ο6 4168 [αϊξ 1ὰ ψ 61} 6556. 

810, Ἄρνας. ΟΠ πα πηλησθαϊῦ Ρ85 165 νἱο- 
ἘΠΠη65 ᾿πηΠπηο]όε5 ἃ ̓ ᾿Οσολβιοη ἀπ ἔναιτό, Οἡ 

165 δηΐθυ γαῖ, οἷ ὈΊΘη οα [65 Ἰθξαϊξ ἃ 1ὰ ΠηΕΡ. 
Ῥυϊᾶπη ΘΠΊΡΟΥΪΘ 505 τπηουΐοη ᾿Ϊαπα οἱ 588 

Ὀγδ 15 ΠΟΙ͂ΓΘ, ῬΟΌΣ 165 ΘηἴθυγοΥ ἀδη5 [ἃ νηΪθ. 

1,69 τθοβ, 481 η6 ϑοῃΐ μᾶ8 511} 1Π6 ἴθυγ ἃ 
οἰχ, Ἰειτογοπὲ ἰθαν τηοπΐοη Ὀ᾽ᾶπηο ἃ [ὰ ΠΡ : 

βόσιν ἰχθύσιν. ΟἾ ἐδ: 66. 4}}}5 ἔοπέ, ΧΙΧ, 
267-268, ἀὰ νογγαΐ ᾿πηπηο0]6 ἃὰ 5176 ὲ 46 1 

γόσοποι! θη εἰ Ασαπηοιηποι. δὲ. ἀἾ ΑΘ 116, 

θιὅ, Χῶρον.... διεμέτρεον. ὙΙΓρΡΊΙΕ, 
ηόϊάε, ΧΙ, 4116: « Ομπηρυτῃ δα οογίὰ-- 

« ΠΊΘΠ ΠΊΔΘΉΦ5 511}0 ΤΏΡ] 15 ἘΠ }}15 ΠΙΠΊΘη51 

«α ΒἈυΐυ] αι ΥἹὉῺ} Τ᾽ ΠΟΙ. 6 ραγαθθαηΐ. να 

816. Κλήρους δ᾽ ἐν χυνέῃ.... βάλλον. 
Τοῖρποζ ἐν εἱ βάλλον : ἐνέδαλλον. (Ἶ65: Ιὰ 
Ιθφοπ ἀ᾽ ΑΡο]]οπίιβ. 1:8 νυ]ραῖς ἐν,... πάλ- 
λον 5ιρῃλῆθ 4115 ἀριτοϊοηῦ 165 50γ18 ἀπ5 
Ιε φάβ46: τηλῖ5, ῬΟῸΡ [65 Ὡρίεν ἀἀπ5 16 
Θάβ4ι6, 1] απ! [65 Ὑ ἌΥΟΙΡ τὴ]5. Οὗ δϑὲ τουΐ 

ἃ ΤΠ δανο, γϑὺβ 924, «6 1 Ἰ4ό6 εἰ Δρίτον 

(πάλλεν) 56γᾶ ἃ 8ὰ ραθδ. [εἷ, ποῖιθ ἀθυοὺηβ 
ἈΨΟΙΡ ᾿Π6 ορέγδιοη. ῥΓό τα παϊγθ, τηθίγθ 
ἀὰπ8 16 σάβααθ : ἐριγεέέοναπε. Οὗ εδοῦ Ῥὰγ 
πα ἀνθυίληοθ 'Ὅἢ ἃ οοηβογγό, ἀλη5 1᾽661- 

το Ὅϊάοες, ἐπ φαίεα φὐέα φιαΐξίοναιιέ, ΘᾺ 

ίλοθ (πὰ τοχίθ οουτὶρό, ἐν.... βάλλον. 16 
τότ ]ἰδδθιηθηὶ 6 βάλλον ἀὰπ5 16 ἰθχία 

ἀαΐο ἀθ Η685, ἀθ Κωρρβϑη δὲ ἀβ οϑς ; πηδὶς 

οἶδδὲ ΒοΙ6. 41 ἃ τηοηΐγό οοιηθῖθπη οοιΐα 
σοΥ Θοῦοη ὀξαϊξ Πα] ΒΡ ΘΠ 54} 16. Βοῖμα ἱπ55Γ6 
ΡἈΡΕΙΟΙ] ὀγθηθηΐξ 510 πη 6 οφΟπϑι ἀῤχδίϊοη εἰγόθ 
(ἃ 5δἔγ!6 τηόπιθ ἀ᾿ Ποιηὸγθ : « Οποά δαΐθιη 

« ΤΠΔΧΙΠΉΙΠῚ πῃ Πᾶπο Ῥᾶγΐθπι ἢΠαρεῖ τπὸ- 
« πιθηΐιπι, ΔΌΠΟΥΓοῚ βου ρίυνα πάλλον ἃ 

« ΤηῦΓ6 4ΠΘΘΠ6Ὶ ᾿Ἰϑζουαπι ἐθπΠ ρΟ πῇ ἢ 4αΐρ 06 
« οἃ 6δϑὺ ᾿π40]65 56υ ΠῚ 15. Ηοιπουϊοῖ ἴα 

« ταάϊουιβ, αὐ ΠΟῚ ϑ.μπτηλίϊπὶ ΤΘίδυ ἈΠ ΠΡ 
ὙῸ5 ρφαβίο, 564. ΘΑΡΙΙΠῚ 5] Πρ α ]α5 Ῥατγία8. οΥ- 
« ἀϊπθ δηλ θηΐαν, 71ΔΠ| 50. Π 6 η4Ἱ] Ραγΐθ5 

« ἀἰβεπριιαβ ἔγθβ : τὸ αἱρεῖν χλήρους, τὸ 
« ἐμθάλλειν, τὸ πάλλειν, 400 ἰλοἴο ΘΧΘΠῚ 
« 8ογῦ5; πες οἱ ἑλόντες 5ἴδ{1π0Ὲ ἀἸΟΘΠΑΙ 5ιπὶ 

« πάλλειν τοὺς χλήρους, υοά ργεροβίο- 
« ΤΠ, 564 οἱ ἐυιδαλόντες. Ἀθοίιπι ἸρΊτΣ 
« Ῥγόοαὶ! ἀυθὶο 6δὲ βάλλον, οὐ} 5 1ῃ. Ἰοοσιαπη 

« ψ6] [ογίθ ϑιιοοθϑϑιῦ πάλλον ῬΓΟΡ οι 51π|1- 

« Πππάϊποιη, ν 6] βρΡοβιίαπιὶ δῦ ἃ παϑιιΐο, 

« 4] ραγίθϑβ ἰϑία5, 415 αἰχὶ, πϑρ]σογοῖ. » 

Οὐάὰπὲ ἃπχ 50) 5, χλήρους, ψΟΙΟΙ ἰὰ ποῖα 
ἀ᾽ Ἐπιδιαῖμθ. : ἔστι δὲ χλῆρος σημεῖον ὅ 

τις ἐμόαλεῖ τῷ ἀγγείῳ τοῦ λαχμοῦ" ψη- 
φὶς τυχὸν, ἢ δαχτύλιος,. ἢ βῶλος ἀρού- 

ρῆς; ἥ τι τοιοῦτο" τὸ δὲ αὐτὸ χαὶ πάλος 

λέγεται. ὕογε2 1 ποίε ΥΠΙ, 17ὅ. 
819. ὯΩΣε δέ.... ὝοΥ. Ρ]υ5 Βαιῦ 297 

οὗ 1ὰ ποῖβ 80} 66 Ὑ675. 
930. ογοζ ρῥίιι5 μαὰΐ 276 οἱ ἰὰ ποῖ 

5111 66 ΥΘΓ8. 
821, Τάδε ἔργα, 665 αἰϊαϊγθβ : οδίίε 

βιθυσο. Οὐδδὲ. ἀπ ἱηργόρατοη. οοηίγο 

Ῥάν!5. 
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Ἁ κ " ῃ δον , 4, οὐ " 

τὸν δὸς ἀποφθίμενον δῦναι δόμον Αἴδος εἴσω, 
εξ -" ΝΣ τ -- τς " ν᾿ Υ Ὡ Ἁ 4 ( 

ἡμῖν ὁ αὐ φιλότητα χαὶ ὄρχια πιστὰ γενέσθαι. 
“ὉἹ 

Ὡς ἄρ᾽ ἔφαν πάλλεν δὲ μέγας χορυθαίολος Ἕχτωρ 
ε ἊᾺ -" - - » 

ἂψ ὁρόων" Πάριος δὲ θοῶς ἐκ χλῆρος ὄρουσεν. 8395 
Οἱ ᾿ ᾿ ΕἾΒΩΣ ῃ᾽ 24 Ἶ : Ὰ , .3 Ὁ Ἢ ᾿ 

ἱ μὲν ἔπειθ᾽ ἵζοντο χατὰ στίχας, ἧχι ἑχάστῳ 
“ » ," " 

ἵπποι ἀερσίποδες χαὶ ποιχίλα τεύχε᾽ ἔχειτο᾽ 
" Ὰ Ὁ τ ΟΣ 3 τὴν "Ὁ. ͵ } αὐτὰρ ὅγ᾽ ἀμφ᾽ ὥμοισιν ἐδύσετο τεύχεα χαλὰ 

ἊΣ ε ε Ἂ 
δῖος Ἀλέξανδρος, Ελένης πόσις ἠυχόμιοιο. 

Κνημῖδας μὲν πρῶτα περὶ χνήμησιν ἔθηχεν 330 

χαλὰς, ἀργυρέοισιν ἐπισφυρίοις ἀραρυίας" 
Ν Ὕ ᾽ δεύτερον αὖ θώρηχα περὶ στήθεσσιν ἔδυνεν 
γῇ “4 οἷο χασιγνήτοιο Λυχάονος" ἥρμοσε δ᾽ αὐτῷ. 

-} 

Λμφὶ δ᾽ ἄρ᾽ ὥμοισιν βάλετο ξίφος ἀργυρόηλον, 

χάλκεον, αὐτὰρ ἔπειτα σάχος μέγα τε στιύαρόν τε΄ 330 

χρατὶ δ᾽ ἐπ᾽ ἰφθίμῳ χυνέην εὔτυχτον ἔθηχεν γ φνιμῷ ξὴ ἥχέν, 

ἵππουριν᾽ δεινὸν δὲ λόφος χκαθύπέρθεν ἔνευεν. 
ηχή 2. “377 “] ΡΞ οἵ [᾿ ᾿ἀλενν :}} , Εἵλετο δ᾽ ἄλχιμον ἔγχος, ὅ οἱ παλάμηφιν ἀρήρει. 

[Δ » “ 5 3.5 

Ως δ᾽ αὔτως Μενέλαος Ἄρήϊος ἔντε ἔδυνεν. 

Οἱ δ᾽ ἐπεὶ οὖν ἑκάτερθεν ὁμίλου θωρήχθησαν, 3580 

ἐς μέσσον Τρώων χαὶ ᾿Αχαιῶν ἐστιχόωντο, 

δεινὸν δερχόμενοι᾽ θάμιόος δ᾽ ἔχεν εἰσορόωντας 

Τρῶάς θ᾽ ἱπποδάμους χαὶ ἐὐκνήμιδας ᾿Αχαιούς. 
Καί ῥ᾽ ἐγγὺς στήτην διαμετρητῷ ἐνὶ χώρῳ, 

82ὅ, ἊΨ ὁρόων, τοραγάλπϊ 6 ΥΥΪὸΓΘ, 
ἀότουνπαηΐ ἰὰ τότ. Ἐπθίαι Πα: ὀπίσω ὁρῶν, 
ἵγα μὴ δόξῃ χαχουργῆσαί τι. 885 66], 
ὁπ. Ροϊγγαϊς 6 ΘΟ ρΡΟΟΏΠΟΙ 6 [Ἀγ ουῖβο. 
505 ἔγὸσθ, ἀοπὲ 16 δογὲ νὰ ρυόοϊβόπηθηΐϊ ἅν οἷν 

᾿Ι᾿αναπίαρο, 

826. Οἱ μέν, [65 Οτοο5 οἱ ἴο5 ΤΊΤΟΥ ΘΠ8. 
899. Λυχάονος. (δ Τιγοῖοπ ἃ 805 ἢΪ8- 

ἴοῖγο, ΧΧΙ, 84. οἵ βυϊναπῖβ. -- Ἥρμοσε. 
ϑαρρ!έο 16 5υ7εῖ ὁ θώρηξ, 1ὰ ουνα5568. 

834-880, Ἀμφὶ.... Ζέποδοξο τϑίνα ποθ ας 

(65 ἀθιχ ὑο 8, Ῥάγοο 41} [π| 56ηα 1 ατι6 

[65 εἰγοοηϑίδηοοϑ π᾽ ὀϊαιθπὶ Ρ5. ὀμπιιπιόνόο5 

ἀπ5 ᾿ΟΥαγΘ. οχδᾶοῖ; Πλὰ15 ἢ ὙΘΓ5 ητοροα]ό 

ἀργὸ ]6 338 1] βουνὰ ἃ σου] ιν ἴα Ια Π6 : 

᾿Αμφὶ δ᾽ ἀρ’ ὦμοισιν βάλετ᾽ ἀσπίδα θυσα- 

νότσσαν. ΑΥἸϑίαγ χα γο)θίΐθ 665 σου υθο 05 
σΟμη6 ΠΟ οΟπἰοντη65 ἃ Πιδᾶρσο α᾿ Ἠοπηὲγε : 

ὥστε ἐναντίως τῷ Ὃμηριχῷ ὁπλισμῷ 
ἔχειν" πρὸ τῆς. ἀσπίδος γὰρ φανήδεται 

ἀναλαμάνων τὴν περικεφαλαίαν, καὶ ξί- 

φος μὴ ἔχων. ον. ΧΙ, 82, εὑ ΧΥ͂, 479- 

480. 

897. Λόφος, 1ὰ τους ἀ6. οὐἽπ5 ἀ6 οῇδνὶ) 

᾿παϊααός ἀλη5 Π᾽ὁριτΠπὸτε ἵππουριν, 
889. Ὡς δ᾽ αὔτως μουν ὡσαύτως δέ : 

ὀυάίοηι ρδὸ ηιοκίο, αἰ ϑοϊπηθη δ ἀθ τηθπηθ, 

8940, “Ἑχάτερθεν ὁμίλον, 46 σΠδοιιη ἀ65 
ἄδυχ οὐϊός ἀ6 ἰὰ [Ὁ ]6, ο᾽ θϑδι- ἅτ ατρὸ πὶ Δ Π5 

.πη6 ἐδ5 ἀθιχ ἃγηηόθβ, ᾿᾽απα γο ἀδλης ΔΓ. 

1,6 γϑὺϑ 56 [θυ πηΐπθ μὰ {γΓ015 Βροπέόθϑ, 

φάᾳ͵ Στήτην. Ηοπιὸγα διιρ]οὶθ ᾿παΠ{{6-- 
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, ΠΝ οἷ ἤ ΄ 

σείοντ᾽ ἐγχείας, ἀλλήλοισιν χοτέοντε. 845 

Πρόσθε δ᾽ Ἀλέξανδρος προΐει δολιχόσχιον ἔγχος, 
᾿ , 3 Ὁ 3 κα νυ .. διῇ ᾿ χαὶ βάλεν Ατρείοαο χατ᾽ ἀσπίοα πάντοσ᾽ ἐΐσην 

οὐδ᾽ ἔρρηξεν χαλχὸς, ἀνεγνάμφθη δέ οἱ αἰχμὺ Εν νεγ νη οἐ χη 
ἀσπίδ᾽ ἐνὶ χρατερῇ. Ὁ δὲ δεύτερος ὥρνυτο χαλχῷ 

Ἀτρείδης Μενέλαος, ἐπευξάμενος Διὶ πατρί᾽ 850 

Ζεῦ ἄνα, δὸς τίσασθαι ὅ με πρότερος χάχ᾽ ἔοργεν, 

δῖον ᾿Αλέξανδρον, καὶ ἐμῆς ὑπὸ χερσὶ δάμαδσον, 

ὄφρα τις ἐρρίγησι χαὶ ὀψιγόνων ἀνθρώπων 
ξεινοδόχον χαχὰ ῥέξαι, ὅ χεν φιλότητα παράσχῃ. 

Ἢ ᾧῥα, χαὶ ἀμπεπαλὼν προΐει δολιχόσχιον ἔγχος, 855 

χαὶ βάλε Πριαμίδαο χατ᾽ ἀσπίδα πάντοσ᾽ ἐΐσην. 
Διὰ μὲν ἀσπίδος ἦλθε φαεινῆς ὄδόριμον ἔγχος, 

χαὶ διὰ θώρηχος πολυδαιδάλου ἠρήρειστο᾽" 
ἀντιχρὺ δὲ παραὶ λαπάρην διάμησε χιτῶνα 

ΡΘΠηπηθπέ [6 Ρ]0}16] οἱ 16 ἀποὶ θη μαᾶν]απὲ ἀ6 
ἄδιυχ : ο᾽6βὲ [8 βεϑοίῃ ἀπ πηδέγε χαϊ θη ἀόοϊάο. 

8947. Πάντοσ᾽ ἐΐσην, οἰγού]αϊτα, 1,6 
ΒοσοΙτ νυ ἀγσίθη ἐξαϊε τοπά. ὙΊρρῖο, Εἰπόϊαο, 
ΠῚ, 687 : « Ατρο]οὶ οἴγρθὶ λας ΡῃΩΡρθα 
« Ἰαπηρδά!]5. ἰηδῖαν, » ιϑολοίίος. : παντα- 

χόθεν ἴσην, κυχλοτερῆ. 

948, Χαλχός, νείρσο χαλχόν. ϑολοίϊες : 
οὕτως ᾿Αρίσταρχος " ἄλλοι δὲ διὰ τοῦ ν, 
χαλχόν. νες χαλχός, οπ 5ομ8-Θηΐεπά 
ἀσπίδα. 

849. Ἀσπίδ᾽ Ὧὰ ἀαϊ, ο.-ἀ-ἃ. ἀσπίδι. 
- Χαλχῷ ρουν σὺν χαλχῷ : ἄνθος [᾽ αἰγαίη, 
ο᾽ ϑϑἔ-ἃ-αἴνε 1 Ἰᾶποθ ἃ ἰὰ πιδῖη, 

8ὅ2. Δῖον... ἡ δγϑ πηλυχαό ἀ6 Ἰ᾽ΟΡ6] ἀΔη8 
16 πιδπιιβου ἀς 6156. Τὐἐριεμὸέθ ὃῖον ἀν αὶὲ 
ὁμοσχαό Αὐἱβίαγαθ, ἀ16 ῬᾺΥ π᾿ ΘΠΠΘΠΊΪ, δὲ 

[6 γϑὺβ [αἱ ρϑγαἰϑϑαῖ αἰόγό : χαὶ ὅζτον ἀχαί- 
ρως ὃ Μενέλαος τὸν ἐχθρὸν λέγει. 1,6 Βοῃ 
Ἐπδίατηθ, δὰ οοῃίγαϊγθ, δἀπηῖγο δῖον, δὲ 6 ἢ 
Ῥτεηά οσοάβίοη 46 ἴαϊγο ἀ οιπηδγα ὑπ ρῥγέ- 

εἰϊσφαΐθαν ομγέμοθη : παιδεύοντος “Ουήρου 
δεῖν σπουδαῖον ἄνδρα εὐλογητιχὸν εἶναι 
ὡς τὰ πολλὰ, καὶ μὴ σχωπτιχὸν ἐν οἷς οὐ 

χρή. 
868, Ὄφρα τις.... ὕογεοξ. Ρ]05 Βᾶυξ 

387 οἱ ἰὰ ποίθ 501 6 υ6Γ8. 

907, Διὰ μέν. κ Ῥαυγι8 ρμαΐι5 ἘΓΙ ΡΥ ΔΘΠ 5, 
« 40} 41 ΡζῖῸ ἀδοῖν!ο 86. ϑροῃηάθο 
« ὨΒΟΓΡΑΙ ΡΟΌ586 οὐδάμῃς ἴῃ νοράᾶθαϊο 

« Ργδυὶ (πᾶπι ροΙ Υ5υ Παρὰ ἀθάνατος, ἀπο- 

« νέεσθαι, ΙΙριαμίδης οἵ 511η11ὰ Δ|Π{8}0 
« 1ηἴγαγθ Π0η Ροϑβϑιηΐ ψουϑαμα ΠΘγοἴοιι πη), 

« ΘρΥΘρΡῚΘ. πυραηξυν. » ΒοίΠθ, 4] ρᾶγ]6 

ἈΪη51, γϑαξ ΓΑΠΊΘΠΘΥ 66. ἐγ 486 ἃ απ ἐααϊ- 

γα]θηΐξ δχαοὲ ἀὰ ἀδοῖγ]θ, οὖ 1] θη ἴαϊξ πὰ 

ῬΥοοΟΙ ιιθμ Ἴ4α6 ({αλίγο Ὀγὸν 65), 6δη ἃ]οι- 
ταπὶ ἄρ, ἀδναπὶ ἀσπίδος. Ἡᾶρπον στρ ρε}6 
161 16 Ῥυῖποῖρε 46 Ηθγπιᾶπη, 4π6 165 ργέρο- 
5. ΠΠ0π5. ἀναϊθπε ῬΡΙ τα Πνθιηθηὶ 1 ἀοοθμξ 51' 
Ιὰ ρόπυϊεδπιθ, οἵ αυΐοη ἃ ρὰ ΡΙΟΠΟΠΟΟΡ 

δία μέν, ε6 “φαὶ ἀοππα ἃ [ὌγΘ116 1ἃ νά! θαν 
ἀ᾽ ἀπ ἀδοῖγ δ: πηὰ15 ἰδ ΡΥ ΠΟΙ͂Ρ6 46 Ηδθγπιδηῃ 
πἾεϑδὲ φαΐπθ Πυροῦμὸβθο οοπίθϑῦα Ὁ]. Ἀϊθα 
Π᾽ΘΙαρθο6. ἀθ οὐοῖα ἃπ ὑγιθγάαιι6. ΡὰΡ οἵ 
5016, δὲ ἸΟῚ δὲ ἀπ 165 ράϑδαρβ ἃηδῖο- 
ὅπ65 : ΤΥ͂͵, 186: ΥἹἱΙ, 961: ΧΙ, 436. Πο- 

ΠηὸγΘ, 51 ᾿Ὸπ νϑαΐ, ρύοπὰ δι οι τπη6 
Ιοπριιθ, Ρᾶγοθ αα}᾿}] ἃ "ναβοῖπ ἀἴχμ ἰοπραθ. 

ΟἾἐδὲ ὑπὸ ὀχίθηϑίοη 46 ἰὰ ᾿ἰσθηοθ Βα Ια 6 }16 
ἄνθο [65 πιοῖβ οοιῆπια ἀθάνατος, ἀπονέ- 

εσθαι, 41 δοτηπηθποθηΐ ΡᾺΡ ἐγ 18. Ὀγὸνθβ. 
858, Ἢρήρειστο, 5 6πίοποα : [ι{τότα]6 - 

τηθηῦ, σ᾽ ὀέαϊέ ἀρριιγόο; ἀς ἐρείδομαι, 
ἤρεισμαι, ροόξχαο ἠρήρεισμαι, Ρ᾽υ5-απο- 
Ρανίαι: ἠρηρείσμην. Ὑιρρηο, δ πθίάο, Χ, 

783 : «.... Ἠαβίαμα 7.01 : 114 ΡῈ οὐρβιη 
« ἤδτε δαναπι {ὙΊρ]1οἱ, ΡῈ Ρ ̓ ἰπθὰ ἰθρρὰ, 

« {Ἰἢἠ 546 ΤΡ 511 πο χίμππι ἴαιιν 5 Οριιβ,» 
959, Ἂντιχρύ. Οὐ! φιο5-τιὴ8 ᾿ἰϑοηΐ ἀν-- 
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ἔγχος" ὃ δ᾽ ἐχλίνθη χαὶ ἀλεύατο Κῆρα μέλαιναν. 

ΙΔΛΙΔΑΔΟΣ Γ, ΠῚ] 
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Ἀτρείδης δὲ ἐρυσσάμενος ξίφος ἀργυρόηλον 

πλῆξεν ἀνασχόμενος χόρυθος φάλον᾽ ἀμφὶ δ᾽ ἄρ᾽ αὐτῷ 

τριχθά τε χαὶ τετραχθὰ διατρυφὲν ἔχπεσε χειρός. 
" ᾿, Τὰ »" " ᾽ 

Ἀτρείδης ὃ ᾧμωξεν ἰδὼν εἰς οὐρανὸν εὐρύν" 

Ζεῦ πάτερ, οὔτις σεῖο θεῶν ὀλοώτερος ἄλλος -" 960 

ἡ τ᾿ ἐφάμην τίσεσθαι Ἀλέξανδρον χαχότητος᾽ 
“- “ » “ κι 72 ἊᾺἤ,ἤ ΑΨΙ͂Ν 

νῦν δέ μοι ἐν χείρεσσιν ἄγη ξίφος, ἐχ ὁέ μοι ἔγχος 
“2.1 ἜΣ ΕΕΝΕ. ΟΣ 72 ͵ ἠΐχθη παλάμηφιν ἐτώσιον, οὐδ᾽ ἔῤδαλόν μιν. 

] 
Ἢ, χαὶ ἐπαΐξας κόρυθος λάῤεν ἱπποδασείης, 

ἕλχε δ᾽ ἐπιστρέψας μετ! ἐὐχνήμιδας ᾿Αχαιούς" , 

910 

ἄγχε δέ μιν πολύχεστὸς ἱμὰς ἁπαλὴν ὑπὸ δειρὴν, 

ὅς οἱ ὑπ᾽ ἀνθερεῶνος ὀχεὺς τέτατο τρυφαλείης. 

Καί νύ χεν εἴρυσσέν τε, χαὶ ἄσπετον ἤρατο χῦδος, 

εἰ μὴ ἄρ᾽ ὀξὺ νόησε Διὸς θυγάτηρ Ἀφροδίτη, 
ἥ οἱ ῥῆξεν ἱμάντα βοὸς ἶφι χταμένοιο᾽ 

ἐ 
970 

χεινὴ δὲ τρυφάλεια ἅμ᾽ ἕσπετο χειρὶ παχείῃ. 
Τὴν μὲν ἔπειθ᾽ ἥρως μετ᾽ ἐὐχνήμιδας Ἀχαιοὺς 

δῖψ᾽ ἐπιδινήσας, χόμισαν δ᾽ ἐρίηρες ἑταῖροι. 

Αὐτὰρ ὃ ἂψ ἐπόρουσε χαταχτάμεναι μενεαίνων 

ἔγχεϊ χαλχείῳ " τὸν .δ᾽ ἐξήρπαξ᾽ Ἀφροδίτη 980 

ῥεῖα μάλ᾽, ὥστε θεὸς, ἐκάλυψε δ᾽ ἄρ᾽ ἠέρι πολλῇ, 

τιχρύς, ηιείνὶ σαιδα, 1] 5υΐπε 46 ἴθπὶν 

οοιηρίθ ἀ6 1ὰ σέβιισθ, ἃ βιρροβθὺ 46 χρυ 
50 1Ὁ γέ] οπιθηΐ "γαῖ: τηὰϊ5 οοιΐθ ἤπα]6 ραγαῖϊε 
ὄϊνε αὐἀ ἰἰφέξμωηι,. 

861. ᾿ἀτρείδης δὲ ἐρυσσάμενος. Εποογθ 

Ι]Παΐα5. ετε. ογαζ ρμ]υ5 μᾶὰὶ 197 δὲ ἰὰ 

ποῖ 51} 66 678. 

862. Ἀνασχόμενος, αἰξοϊϊθη5 56 σὐἑαία 
λαδέα. Μινρο, πόϊάο, ΧΤΙΙ, 729 : « Αἴ6 

« σοὐ]αΐμ)γ οοπδι οὲἑ ΌΥΤΙ5. ἐμὲ ὁηβοιῃ Εἴ 

« ἴον.» 

868, Τριχθά τε.... (δ. νοὺδ δδὲ Το πᾶν - 
404}}}6 Ῥὰγ Ἰ᾽ εἴδε ἀν πιο μ Ἱπηϊταϊτῖνο, 

966. ᾿Ολοώτερος. Επιδίν!Π6 : ἕτοιμοι 

πρὸς βλασφημίαν οἱ δυστυχοῦντες. Οοί[6 
τό χίοη ἀπ ἀἴρπα ἁγοϊονὸαιθ 46 Τ᾿ Θ55.]ο- 
πΐ4αθ. πιοηΐνο ἐὰ πιοὶη8. αυ Ποπιὸνλο ο0η- 

ῃαϊβϑαῖϊς θα ἴὰ παΐασο ΠΕ ΠΊΔ ΠΟ, 

869, Κόρυθος λάόδεν, 1] 5415}: (Ῥἀγ 5) μὰν 
505) ΘΆ5416. 

878. Κεν εἴρυσσεν, 1] Ἰ᾽ααγαῖς τραϊμύ 
᾿υϑαα αχ γὰηρ5 465 ατθοβ, 

870. Ἶφι χταμένοιο. ἤδγπο : « ἔρ[Π|ο- 
« ἴοῃ οΥπᾶηβ8, Αδάϊτιπι ἴφι, 4υϊα νιρῖθιις 

« ΟΡ δϑὺ δά οθάθμάαπι θόνθιῃ, » (ε- 

Ροπάδπλ ὁκ. ΡΟΌΡΓαΪ  γΟΙΡ ἀὯπ8. 665 τη0 5 

4π 6]. 6 Ομ ο56. 48] 58 Τρ ροΥΘ ἃ ἴὰ 50]1 110 

ἀε ἰὰ δοιρΓΟΙΘ. 51. ἃ ἴα! ἀπ σγαηο 

ἴοσοθ βοὰν ἴπον ἴα θαιυΐ, οἶδδὲ φαΐ! ότι! 

υ]Ἱροῦγοαχ δὲ ἀλη5 ἴοτξ 50η ἀὀνθὶορρθιηθῃί. 

πὸ Ἰαπιὸγο 46. θη Ο" Π6 Ροιναῖῦ φίγο 

4α Ἔχ οηΐθ. 

8576. Κεινή γμοὺν χενή, νἱάθ, 
881, Ὥστε θεός, οοηιηῖδ ὀϊαπὶ ἀδδ556 : 

δὰ δὰ «υπό (6 ἀέεδβο, --- Ἤέρι πολλῇ» 

οαἰϊρῖηπς πειμἰία., αἀἾτπθ ἐραῖβθ οὐ βουνό, 



““-«ὦ. .““ὦὃὦὮ}ἍἜὙ»ΝνΝ Ὁ} - -αὐὐσὸ «(ὦ ᾿ 

[ΠῚ] τ ΧΆΟΣ, Τὶ 

χὰδ δ᾽ εἶσ’ ἐν θαλάμῳ εὐώδεϊ, χηώεντι. 
Αὐτὴ δ᾽ αὖθ᾽ Ἑλένην χαλέουσ᾽ ἴε ̓  τὴν δ᾽ ἐχίγχανεν 
πύργῳ ἐφ᾽ ὑψηλῷ " περὶ δὲ Τρωαὶ ἅλις ἦσαν. 

Χειρὶ δὲ νεχταρέου ἑανοῦ ἐτίναξε λαξοῦσα" 

γρηὶ δέ μιν εἰχυῖα παλβ μενεῖ προσέειπεν, 

εἰροχόμῳ, ἥ οἱ Λαχεδαίμονι ναιεταώσῃ 

ἴσ σχειν εἴοια χαλὰ, μάλιστα δέ μιν φιλέεσχεν᾽ 

ἢ μιν ἐεισαμένη προσεφώνεε οἱ δ΄ Ἀφροδίτη" 

Δεῦρ᾽ ἴθ᾽ - Ἀλέξανδρός σε χαλεῖ οἰκόνδε νέεσθαι 

Κεῖνος ὅγ᾽ ἐν θαλάμῳ χαὶ δινωτοῖσι λέχεσσιν, 

χάλλεΐ τε στίλδων καὶ εἵμασιν " οὐδέ χε φαίης 

ἀνδρὶ μα δάμεγον τόνγ᾽ ἐλθεῖν, ἀλλὰ χορόνδε 
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ἔρ γεσῦ᾽, ἠὲ γοροῖο νέον λήγοντα καθίζειν. 
ς φάτο, τῇ δ᾽ ἄρα θυμὸν ἐνὶ στήθεσσιν ὄρινεν᾽ 395 

εν δϑὲ ϑιυρίουέ 46 πηόπιθ Ρᾶγ [65 ροδίεβ 
Ἰατίη5. Ίνρῖ!ο, Εμόίαο, Τ, 411 : « ΑἘ Υ̓Θπ5 
« οὖδοι) Ὁ συλαϊθηΐεθ ἀδγ6 5θρϑῖΐ,... » ο- 

γᾶρα, Οάες, Τἴ, νιι, 413-,4 : « 564 τη86 Ρ6ῈΓ 
« Ποβίοβ. ΝΜΙδυουνι5. Θοἴου 7) 6750. γα ἢ 6 ΠῚ 

« 5αϑβία!ε αθγ6. »» ΤΠ) ΔΠ5. τπ ἃπγ6 Ῥαβϑᾶρθ 468 

"Ια, ΧΥ͂ΤΙ, 644 εἰ 649, ἠέρι εἰ ἠέρα 
βρη βεπέ, ἃ δυχ 5615 οἵ βλη5 ὀρ: πὲί6, τη 6 
ΟΡδουγιτ6 ῥτγοίοπάθ, ὰἢ ὄραϊθ ὈΡΟΟΠ]αγά, 

ὀυίχλη. ἨέΞκϊοαα αἴ, δῃ Ῥαυ πὲ 465 σόμπιθϑ 
Ἰην151}}}65 4ὰ1 νϑ]!θηΐ 50} 165 ΠΟΠΉΙΙ6Β8 : 

ἠέρα ἑσσάμενοι, νέϊι5 4 ΟΡδουγό.  ογοΣ 
ΟΕ ννες οἱ 7οι 5, νου 134, 

882. Κὰδ δ᾽ εἶσ(ε) Ῥοὺυτ χαθεῖσε δέ, 
βοιδ-θηΐθηαα αὐτόν. --- Κηώεντι 650 Θ0151- 
ἀόγό δουηπΊ π᾿ ΒΥ ΠΟΠΥΙΊΘ ὉΠ μαι Γοπΐογού 
αἀ᾽εὐδώδεϊ, Π εδὲ ρίιαϑ. ργοθαθ!]θ. 416 68 
πηοῦ 5: στα οὰ ἰοπ ἀονέ. Ὕογο ἰὰ ποίθ 
ΧΧΙΥ͂, 491. 

383, Καλέουσ(α), νοσαΐμνα : ῬΆΡΙΠΟΙΡΘ 
πεν ρον χαλέσουσα. 

3884, Τρωαὶ ἅλις, ἀθ5. ΤΥΟΥΘΠΠ65. 6. 
Δοροπάδπορ, 465 Φε δή πηι 6ἢ σγὰης ποιη- 

Ὀγθ. ὕογεζ ἅλις ἄρουραι; ΧΙΥ͂, 123, ἀθ 

γαβίοθβ ἀομπηδῖπδ5, εἴ ἅλις, δα σγὰπα6 ἴομ]θ, 
1, 90. 

8380, Νεχταρέον, ο᾽οϑί-ἃτ- ἀἰσο εὐώδους, 
Ῥατγ[πηό6. 

886. Μιν, οἱ σομηπη6 ἃϊι γ6Γ5 389, ἀό- 

Ρεπά ἀὰ γβιθε : προσεῖπεν αὐτήν εἴ προσ- 
ἐφώνει αὐτήν. ϑιυιϊναηξ φιρίφαθδτιη5, μιν 
ὁχαΐναμ! ἃ ἑαυτήν εἴ 56 τὰρροτίε ἃ γόμιιβ. 

Οπ ρϑαΐ [6 βοιιίθπῖν ρΡοαν 16 νοῦ5 389, Π13]15 
ΠΟΙ Ρὰ5 Ρου ἶθ νοῦβ 3586, Εἰχυῖα πε τόριι 
Ροῖηὶ ᾿᾿δοσαϑαι, Οπδπὲ ἃ ἐεισαμένη» γΕΥ8 
589, 1] 5 σῃιῆθ' ἃ 1πὶ 561} φιέτθν 56 οἰγεῖ 6) 

}εεϊοοοέ, οἵ 1] πὰ Ρὰ5 θθβοῖη ἀπ δοιηρ]έ’ 
πηρηΐ μιν. 

888.Ὀ. Ἤσχειν ροὺῦγ ἤσχεεν, ἤσχεε, 
ἤσχει : 6116 ἐγάνη}1α1}. -- Μάλιστα δέ μιν 
φιλέεσχεν. 1.65 50Πο]] 568 επίθπάθπε 1οὶ 
μιν ἀδ ἰὰ νιθ 6 (απημηθ : ἃ]05 1] 5᾽ ἀρὶῦ (ὁ 
Τ᾿ αἰοοῖου ἀ᾽ Ἠόϊδηθ βοὰν 58 βουναπίθ. Οὐ ἐβὶ 
Τ᾿ ΧΡΙσδίοη ’ὰ ΘΓ] 5. Ρ]Δ1ι5106 : σὰν, οἱ Ηό- 

Ἰὲπθ αἰπιθ δἃ θομη6 ἤ]θα86, 6116 ὀσοπίουι 

ἀ᾽ δυΐαης θΪπ5. νο]ομιίουθ 16 πιθϑϑρα, (6- 
Ῥθπάδπί απο 65 - απ5 νοϊοπὲ ἀἄδπς5. οδίϊο 
ῬὮγαθ6 ἰὰ φοπεϊππαίοη 46 66 4] ρτέοδά-, 
εἴ πὸ βϑοοπάο ἀόροπάδποο ἀπ οοπ]οπου ἥ, 
ἰαιιοὶΐ6. ΑἸΟΥΒ 1] σ᾽ ἀρίναις ἀ6 1᾽ αἰ ϑοτῖοη ἐς 
1ὰ σι 6}}16 βοὰν Ἠόδ]ὸπα, 

991, Κεῖνος ὅγ(ε), ἐ{|6 ἰρ5θ, ἅγθα πὴ 

1τπἰθητοη ἀ᾽ Ϊορα: ἐ6 ὁμοῦ ἔροιχ ; δ͵]οιίοχ 

ἐστί, ε5ῖ. ὕογος ΧΙΧ, 844. ---- Διγωτοῖσ', 

6 ῬΓΟ56 τορνωτοῖς:: [φοπμόβ. ἂὰ ἴοι. 
Ἐπϑίαίῃα : δῖνος γὰρ ὁ τόρνος. 

992. Στίλόων, τοι δαπε. ὙἼΓΡΊΟ, πηόϊαο, 

ΙΥ, 21 : « ἘλΛ παης 11|6 Ραγ15.... ΝΜ ΟμΪα 

« πηρηΐμμ ΠΡ ΟΓΙΠΘΙΏΘΙΙΘ ἘεΡόμεΕ 
« ϑυβθηΐχαϑ. »» 

894, Νέον, Δάνουθε : γόοσθπιηηρηϊ, ἃ [Ἴη- 

βίδηϊ, 

8390. Θυμὸν... ὄρινεν, 6116 Θχοῖμα 16 σαν, 
βρη 46 1ἴὰ ἀόρθθ56 ᾿πϑρῖρα ἃ Ἠέῤϊὸδπο τὴ 
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χαί ῥ᾽ ὡς οὖν ἐνόησε θεᾶς περικαλλέα δειρὴν, 
στήθεά θ᾽ ἱμερόεντα χαὶ ὄμματα μαρμαίροντα, 
θάμῥησέν τ᾽ ἄρ᾽ ἔπειτα ἔπος τ᾽ ἔφατ᾽ ἔχ τ᾽ ὀνόμαζεν᾽ 

Δαιμιονίη, τί με ταῦτα λιλαίεαι ἠπεροπεύειν ; 

Ἢ πή με προτέρω πολίων εὐναιομενάων 400 

ἄξεις ἢ Φρυγίης, ἢ Μηρονίης ἐρατεινῆς, 

εἴ τίς τοι χαὶ χεῖθι φίλος μερόπων ἀνθρώπων, 

οὕνεχα δὴ νῦν δῖον ᾿Αλέξανδρον Μενέλαος 
νικήσας ἐθέλει στυγερὴν ἐμὲ οἴχαδ᾽ ἄγεσθαι; 

Τοὔνεκα δὴ νῦν δεῦρο δολοφρονέουσα παρέστης. 

νὴ ἀόϑὶν ἀθδ ΘΟΌΣ νοῖ5 Ρᾶγι5, Ζέποάοϊα 

ἰγα αἱδαϊξ, ἐνεθύμωσεν,, 616 ἰντίτα. Αὐἱβ- 
ἴάσχαθ τραδαϊξ, παρώρμησεν, «αἱ Ἔχρ! αι 
ταΐθιχ 1 οἰοε ργοάαϊς βὰν ἀπ ἀέοβδθ [6}16 

486 γέπιι5. 
996-448. Καί ῥ᾽ ὡς.... 8γ5. τπᾶγαπόϑ 

αἴ )6 15. ἀλπ5 16 τηαπαβουδ 46  εηῖβθ. 1, ἃ- 
τῃδιὸθε. δϑὲ ἰοπάδθ 8. ο6. 416 ἰὰ υ161}16 π6 
Ῥδξ Ρὰ5 ἅν ὶν ἰὰ ϑαιξέ ἀθ όμιιβ: 5} 06 
4 Ἠῤδ]ὸπα τἰδπΐ πὰ ἰάπρασο ὈΓΆΒΡἢ ὁπηδίοιγο, 
οἵ δὴ δομίγ Ἰοοπ ἄγθο 800 σαγαοίὸγα : 50 

66. 416 1 βοδπθ τηᾶπαιθ ἄς ἀϊρσηιέ : χαὶ 
εὐτελὴς κατὰ τὴν διάνοιαν. 1] 65} ΘοΥΓΆ 
4πὸ εδοἰέθ βοὸπθ δῦ τἀπὶ Πουβ- ἀὌΡΕΥΤΘ ; ΠηΔ]15 
6[16 ἃ ἂὰ Ρ].5. παὰξ ἀδρτό 1ὰ φοῦϊθαν ἀπτ]- 

4π6.. 51. 6116 πι᾽εϑδὲ ρὰ5 ἀ Ηοπιὸγθ, 6116 δϑὲ 

Ἰοιηόγιπιθ, εὖ δυΐϊαπῦ 416 Ῥὲ8 ἅπ6 ἀλη5 

"ΠΝ ας. 

3599, Δαιμονίη, ἐπ΄ ᾿πᾶπιναῖβδθ ραν: ζηι- 

ροῦα, οὐὔυ6}]6 όπιβ! --- Ταῦτα, οἶδ51- 
ἀ-αἰτο χατὰ ταῦτα, οὕτως. 

400-406. Τ)Δπ5 ἴοιιῖο5 165 ὁ τοη5, ἀ6- 
γ15 Ὑγο]Ε, ΠΥ ἃ ἢ μοϊηξ οἱ νἴγρυϊο ἀργὸβ 

ἀνθρώπων, εἰ 1Ἰπίογγοράῖοη δὲ τπὰγ66 
1 Π6 δθοομάδ [ο]5 ἀργὸβ παρέστης. (Οἷ681 [ἃ 

Ροποιιαίοη ἀδ ΥΥ οἹΓ. Μαῖ5 16 }γ5 ἃ τηοπῖνό 
Ομ θη εοἰξα ροποίπαιομ οϑὶ ἀὀϊδοίαθιβθ. 

Θαϊναηῦ ΤΘΠγ8, 1] π βϑγαὶϊξ ρὰ8 τηδιηδ [06 - 

501 ἀ᾽Π 561] οἵρπα ἀἢ Ἰπλουγορδίίοι : « Βεὶ- 
« Π}11Π, ΟΠ ῬΓΌΒΟ 5ῖρπὰ ᾿ἹπίθυΓΟρ ]ΟηΪ5, 

« 4υῖρι5. ἀδ᾽θεὶθ τ]ὸ ΔΘΟΥΌΙΟΥ δυδαῖξ 

« Ἰροηΐὰ, » Οδρομάδης ἢ πῇ ἀοππα ὑπ 

πλΟσ ΘθηΣ 61 56.}}}}]6 οχῖρσον 46] 4116 

Οῃοθθ ἀθ ρὶιβ 46 16 βοϊῃξ 50 ]6; ΠιὰῚ8 

Θδο] δδὲ ἀπο ᾿τηρουΐαποθ βοοοηαῖνρο. 1,.00- 

βδυν αἴ] σαρΙΐα]6. 6. 16 }γ85 Ρογίθ δ" ἴὰ 

γοϊατοη 46 οὕνεχα εἰ ἀ6 τοὔνεχα. Ανοὸ πο- 
ἴνθ ἐθχίθ, οὕνεχχ ἀέρεπά ἀδς ςα αὶ ργό- 

0 

οδάθ, εἰ τοὔνεχα 6ῃ δϑὲ 1πθ6 σϑρυΐβθ. ἄνες 
ΘΕ]: 46 Ὑ οΙ, οὕνεχα ε5: 16 δομηπηθποο- 

πιθῃμοοπηθηΐ ἀ Ὧπ6 ΡὮγα56 οἵ 5σῃῆθ, ποῃ 

Ρ᾽α5 ψφεΐα, τηδὶβ φιιαπάοςμίάοηη, δὲ τοὔνεχα 
Υ ΘΟΥΓΟΒΡΟΠα Θοπιπι τόφρα ἃ ὄφρα, ὥς ἃ 
ἠῦτε, εἰς. Ὑοϊοὶ 165 ουβθυναῖοπϑ ἀθ ΠΕ} 75 
ἃ 66 5]6Γ, ἀδΔη5 58 Ἰοπριθ ποῖθ 511} 165 δ᾽- 
ΡΘαγ5 (6 ὙΥΟΪ, Ρᾶρο5 57-88 ἀ68 1ὰ 25 ὀάϊοη 
ἀὰ ἐδ Αριδέαγολιὶ σε ϊς ; « ὙΥΟἸβᾶπα ᾿π- 

« Τουραποῖο Παθοὲ ἀπὸ οοΪὰ μεὺ οὕνεχα--- 

« τοὔνεχα οοπ]πποία, «ὰαοὰ Ἠοιηθυϊοαπι 
« 6556 Περὸ. [5 (501}Π1οοῦ ἨΟΠΊΘΓΙ5) ραν τοι] 
« οὕνεχα ΕΡΙΠ6 516. 5815. δϑῖ, τὖ ΘΠ ἃ - 

« ΤΟΠῚ οὐ} 5 σα Ποποῖὰ σοητπθὲ ροβίροπας- 

ἀ Ἰαχ,..ς ΘΕ. ἘΣΤΙ), 24. ς Τεύθετο: γὰρ 

« Κύπρονδε μέγα χλέος, οὕνεχ᾽ ᾿Αχαιοὶ 
« Ἐς Τροίην νήεσσιν ἀναπλεύσεσθαι 
« ἔμελλον᾽ Τοὔνεχά οἱ τὸν δῶχε χαρι- 
« ζόμενος βασιλῆϊ. ϑ1π|}ΠΠ|π|ὰ δἰϊαπὶ ἐοπ- 
« βἴγποιο αὶ (1), 94-96. Νοβῖγο Ἰοθὸ ροϑὲ 
« ἀνθρώπων οοπηπιὰ 5ι{Π|᾿ἰϊ, ροβὲ ἄγεσθαι 
« οοΙοη. ρΡοποπάμμῃ. (δίθγιιπι πθὸ ἁρπά 

« γϑοθητογ 5. θρίοοβ οὕνεχα --τοὔνεχα τῃ6 
« ἸΠνΘΏΪΓ ΤΠΘΙΏΙ1. »» (65 ΤΙ850η5 Π6 5ουί- 

[γοπὲ σὸν 46 τέρ!:αιιθ. ΝΟΙ5. ἈνΟΠ5. Τη15 
ἢ βῖρηρ αἸηϊουγοραίϊΐοπ ἀργὸβ ἄγεσθαι, 
πιὰ Ϊ5. Π ΠΙᾺ ΘΠΊΘῊ ἔ ΘΟ ΠΊΠῚΘ ΠΟΙΙ5. 6. ΠῚΘΕΓΓΙΟΠ5 

τ 6 ἤΔΠΟ 15 ἅπ θοῦ αἀπη6 Ρἤἢ Ρααβ ἀθὴ 

Ι6 ἀόδνιυϊ 5εγαιϊ, Τὶ νας σαπὲ «αἰοιιίθ, οἵ 

4υ θη ῬΟυγγαΙς 1551 Ὀ1Θὴ ἰΘΡ ΤΏ ΠΘΡ ΡΣ τ 

Ροϊπὶ ἀ᾽ Θχοϊαπιλτίοῃ. 

400. Προτέρω πολίων, ν6γ8 465 ν11165 
Ρ᾽τ5. Ἰοϊμξαϊπο5 : ὑθ 5. 4ΌΘ] 06 γ1}]6 ΘΠΘΟσΘ 
ΡΙα5. Ἰοϊαίαϊπο, 16 σόπι πολίων ἀδρεπὰ 
ἀς ᾿μάνοιθε, 41} οδὲ ἀἢ δοιραγα τ ἐδ 

πρό, δ ἀνδηΐ, οἵ αὶ 5] σμλ6 μέπις ἐοίπ. 

402, Καὶ χεῖθι, Ιὰ διιδδὶ (δοιηπις Ῥὰν!5 

οϑὲ ἴομ [νου ἃ ΤΡΟΙΘ). 
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Ἧσο παρ᾽ αὐτὸν ἰοῦσα, θεῶν δ᾽ ἀπόεικε χελεύθου, 

μηδ᾽ ἔτι σοῖσι πόδεσσιν ὑποστρέψειας Ὄλυμπον, 

ἀλλ᾽ αἰεὶ περὶ κεῖνον ὀΐζυε, χαί ἑ φύλασσε, 
ῬΉ, 2. δὰ χλ ἊΣ Ὧν, «{ ὃ ἡλ εἰσόχε σ᾽ ἢ ἄλοχον ποιήσεται, ἢ ὅγε δούλην. 

Κεῖσε δ᾽ ἐγὼν οὐχ εἶμι (νεμεσσητὸν δέ χεν εἴη) 10 
ἢ 7 . πὸ ἜΜ 

χείνου πορσυνέουσα λέχος " Τρωαὶ δέ μ᾽ ὀπίσσω 

πᾶσαι μωμήσονται " ἔχω δ᾽ ἄχε᾽ ἄχριτα θυμῷ. 

Τὴν δὲ χολωσαμένη προσεφώνεε δῖ᾽ Ἀφροδίτη᾽ 
ή μ᾽ ἔρεθε, σχετλίη, μὴ χωσαμένη σε μεθείω, 

τὼς δέ σ᾽ ἀπεχθήρω ὡς νῦν ἔχπαγλ᾽ ἐφίλησα, ἢΤὸ 

μέσσῳ δ᾽ ἀμφοτέρων μιητίσομαι ἔχθεα λυγρὰ, 
Τρώων χαὶ Δαναῶν, σὺ δέ χεν χαχὸν οἶτον ὄληαι. 

Ὡς ἔφατ᾽ " ἔδδεισεν δ᾽ Ἑλένη, Διὸς ἐχγεγαυῖα" 

βὴ δὲ χατασχομένη ἑανῷ ἀργῆτι φαεινῷ, 

σιγῇ, πάσας δὲ Τρωὰς λάθεν ἦρχε δὲ δαίμων." 420 

Αἱ δ᾽ ὅτ᾽ Ἀλεξάνδροιο δόμον περικαλλέ ἵχοντο, 

ἀμφίπολοι μὲν ἔπειτα θοῶς ἐπὶ ἔργα τράποντο, 

406, Παρ’ αὐτόν, ρτὲβ ἀ6 1ὰἱ ; ργὸβ 46 
Ῥὰν!8. ---- Θεῶν ἀπόειχε χελεύθου, νεἶρο 
ἀπόεξιπε χελεύθους. Ο᾽ δεδὲ τουΐουνθ 1Ἰ4έα 
46 Τϑθμοποθῦ ἃπ 56] 0 (65 ἀἸδαχ, 5018 σα ἢ 
5᾽ 6] οῖσπο 46 1ὰ τοιΐθ {11 γ᾽ πηὸπρ, 501 4 ἢ 
ΤΌΠΟΠΟΘ ἃ 5ὙῪ δηρῆρον, Ναϊβ ΠΟΙ5. ΒΔΥΟΠΒ 
416] εϑὲ 16 ἰθχίθ α᾽ Αὐιβίασψαθ. Ὠιάγμα : 
Ἀρίσταρχος ἀπόεικχε διὰ τοῦ χ ἀντὶ 
τοῦ ἀπόειπε, χαὶ χωρὶς τοῦ σ λελεύ- 
θου" θαυμάσειε δ᾽ ἄν τις, ἣ ἑτέρα. διὰ 
τοῦ π; πόθεν παρέδυ" οὔτε γὰρ ἐν ταῖς 
Ἀρισταρχείοις οὔτε ἐν ἑτέρῳ τῶν γοῦν 
μετρίων ἐμφερομένων πέφυχεν " χαὶ οὐ 
μόνον ἐν ταῖς ἐχδόσεσιν, ἀλλὰ χαὶ ἐν 
τοῖς συγγράμμασιν ἁπαξάπαντες οὕτω- 
ἐχτίθενται. 

409. Ὅγε. ϑ8ιν οοἰία γθάοπάμληοθ, νογο 
ἰὰ ποίβ 1, 190. 

411. Πορσυνέουσα )έχος. 1] πθ 5᾽ ρὶὲ 

Ῥᾶ5 βρ]οπηθηΐ ἀ᾽ απὸ θθϑορπα ἀοπηθϑιαιο, 
«υοϊηαθ 1 Ἔχργθϑϑοη γόρομαάθ ἃὰ [γα πραὶβ 

είν ἰς {ϊε. Ἐπϑίαιῃε : δῆλον ὅτι πορσύ- 
νειν λέχος τὸ συγχοιτάζεσθαι. Οπ ἃ νὰ 

ὉΠ6 αἰτόπιυ θη ἄτι πηόπηθ ρσθηγθ, 1, 94, 

γόογοΖ, ἃ 66 γοῦβ, ἰὰ ποῖβ δ: ἀντιόωσαν. 
412, Ἄχριτα. ογεῖ 11, 796, εὖ ἴὰ ποίθ 

5 ἀχριτόμνθε, 1,346. 

4414, Σχετλίη, τηϊδένα! 6! «ϑολοῖϊθς : 

σχετλιασμοῦ χαὶ μίσους ἀξία. 
415. Τὼς... ὡς φαϊναυτὰ τοσοῦτον ὅσον. 
416. Μητίσομαι μουν μητίσωμαι. ΟἾ 5 

Ιὰ δῖ ἀ6 ἴὰ ρῇναβθ. Βοῖμε : « ΝΙπαῖαν 
« εμπιβ 56, ἄδπιο οοποιἔα 5 ΟΥΘΟΟΥ ΠῚ 

« εἱ Τχο)απόγαπι Οα115, Ὁμηη]ὰ βδγημπηὰ [6 ν- 

« ΤΟ6Ζ6. Πλϊχ ΠῚ 6556. ἢ. 400 [πχηα]ῖα 

« Πεῖεπᾶ τηᾶ]Ὲ ρουρΡοῦ, » 

4.7. Καχὸν οἷτον ὀᾳυϊναυξ ἃ χαχὸν 
ὄλεθρον, Θχργδβϑίομ [αἰ δὲ ἱπάόρϑιαδηΐα 
ἀπ νεῦρα : γηαΐο “αίο, πιαΐα γπον δ. ἀδ τηα]α 

τηογῖ, Θομηπηδ ἀἸϑαϊθηξ ΠῸ5 ρὸγο8. 

418. Διὸς ἐχγεγαυΐα. Ἠέϊδπθ ραββαῖ 
Ροι ἐΐγβ νόυὈ]οιμθπὶ 4116 ἀθ Ππιριΐον. 

449. Κατασχομένη ἑανῷ. Ἠοχηὸτα ἃ αἱ{ 
ΡΙα5 μαὰΐ, νϑῖβ 141, χαλυψαμένη ὀθόνῃ- 
σιν, 5᾽ ὀϊαη!ξ δινεϊορρέθ 46 50η σνυἹῇθ. 

420, Λάθεν ρΡοὰν ἔλαθε, 6}16 ἐοαρρὰ 
ἃπχ τοραγάβ. Οπ π6 ἰὰ Τϑοοηπδῖξ ρᾶ58, ἰδηΐ 

616 ἃ ὈΓῚ8Β δοΐη ἀ6 1556: 5805 ψ ὴ]8 οἵ 46 
565 θη δπνθίορροι, χοτασχέσθαι. --- 
Ἤρχε, μγαϊδαέ, ςξογαμηθ Ρ]5 5, νειβ 447, 

ἄρχε, 4] 651 Ἰὰ ροὺν ἥρχε. 
431. Δόμον περιχαλλέ(α). 1,6 ραᾳ]α]5 46 

Ῥὰνι5 δδὲ ἀόῤονε ΥἹ, 314-347, οἵ οοἰαὶ ἀ6 

Ῥυῖαπιὶ, ἀοπε 1] ἔαΙδαῖῦ ράγιῖθ, ΥἹ, 242-250, 
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ἡ δ᾽ εἰς ὑψόροφον θάλαμον χίε δῖα γυναιχῶν. 

Τῇ δ᾽ ἄρα δίφρον ἑλοῦσα φιλομμειδὴς Ἀφροδίτη, 
ἀντί Αλεξάνδροιο θεὰ χατέθηχε φέρουσα᾽ η9Ὁ 
ἔνθα χαθῖζ᾽ Ἑλένη, χούρη Διὸς αἰγιόχοιο, 

ὄσσε πάλιν χλίνασα, πόσιν δ᾽ ἠνίπαπε μύθῳ 

Ἤλυθες ἐχ πολέμου ὡς ὥφελες αὐτόθ᾽ ὀλέσθαι, 

ἀνδοὶ δαμεὶς χρατερῷ, ὃς ἐμὸς πρότερος πόσις ἦεν. 

Ἦ μὲν δὴ πρίν γ᾽ εὔχε᾽ Ἀρηϊφίλου Μενελάου 480 
σὴ τε βίῃ χαὶ χερσὶ χαὶ ἔγχεϊ φέρτερος εἶναι" 
ἀλλ᾽ ἴθι, νῦν προχάλεσσαι ᾿Αρηΐφιλον Μενέλαον 
ἐξαῦτις μαχέσασθαι ἐναντίον. ᾿λλλά σ᾽ ἔγωγε 
παύεσθαι χέλομαι, μιηδὲ ξανθῷ Μενελάῳ 

ἀντίδιον πόλεμον πολεμίζειν ἠδ , 

μάχ εσθαι η85 

ἀφραδέως, μή πως τάχ᾽ ὑπ᾽ αὐτοῦ δουρὶ δαμήης. 

Τὴν δὲ Πάρις μύθοισιν ἀμειθόμενος προσέειπεν " 

Μή με, γύναι, χαλεποῖσιν ὀνείδεσι θυμὸν ἔνιπτε. 

Νῦν μὲν γὰρ Μενέλαος ἐνίκησεν σὺν ᾿Αθήνῃ, 

χεῖνον δ᾽ αὗτις ἐγώ ̓  παρὰ γὰρ θεοί εἰσι χαὶ ἡμῖν. α80 
9 δι-ὦ 5 Αλλ᾽ ἄγε δὴ φιλότητι τραπείομεν εὐνηθέντε" 

428-426, Ἢ δ᾽ εἷς.... Ζέποάοϊε γεΐγαη- 

ΟΠδῖῦ ΘΠ Π]6 ἸΠΟΟΠγ πδηΐβθ 665 {πᾶ {76 ὙΟΥΒ, 

οὐ έμπιις [αἷξ οἰῆοθ ἀδ βογναῃΐθ : ἀπρεπὲς 

γὰρ αὐτῷ ἐφαίνετο τὸ τῇ “Ἑλένῃ τὴν Ἄφρο- 
δίτην δίφρον βαστάζειν. Αὐ]δίαν αο ᾿ι51Ὲ6 
Ἠομπιὲγο : ἐπιλέλησται (ὁ Ζηνόδοτος) ὅτι 
γραὺὶ εἴκασται, χαὶ ταύτῃ τῇ μορφῇ τὰ 
προσήχοντα ἐπιτηδεύει. Ζέποάδοϊα. ἐοπι- 
Ὀ]Ὰ1Σ 1ὰ ἸΙδσπθ οη ἰπίθγουϊαηξ τ ΟΡ : 

Αὐτὴ δ᾽ ἀντίον ἴζεν Ἀλεξάνδροιο ἄναχτος. 
427. Ἠνίπαπε. δογο62 ἃ ποῖε 11, 345. 
480, Ἐὔχε᾽ ρῬοὺγ εὔχεο, ο᾽ 65-ἀ- αἴνὸ 

ηὔχουν : ἴα 6 ναηΐαῖβ, ϑδϑοἠοίϊος : ἐχαυχῶ. 

484, Ἰ]Ταύεσθαι, νμείρο παύσασθαι. δοὴιο- 
ἰός : Ἀρίσταρχος, παύεσθαι. --- Κέλο- 
μαι. Ταδεο, δὰ Ἰατιη, πὰ βοινθηΐ, ΘΟΙΏΠῚΘ 
1οἱ χέλομαι» 416 ἰὰ- ῬΡογιέθ αἾπ6 ᾿πνηται θη, 

ἀἶη ἃν]8, ἀμ 5110 }]6 βου αῖῦ. ϑιαΐνον δ ἐδ 
7μϑθο 5ιριῆθ βἰπιρίθιημθπὶ., ΡΟΥΙΘΖ-- υΟ.}8 
θ᾽θη  θοηη6 ϑαηίό ! 

440, Κεῖνον.... ἐγώ. 16 ἴαπδιν νιχήσω 
6ϑὲ 80115- 6 μαι. 

441. Φιλότητι τραπείομεν, πῃ σναίζαηι 

γοάθαρις, [αιϑοη5 ἴὰ ραῖχ. ΟἾ δδὲ ᾿'Ἐχ ρ)ῖοα- 
ἴοι ἰὰ Ρ]ιι5 ογάϊπαῖνα : εἰς εὐφροσύνην 
τραπῶμεν. Μαὶβ 16 πιοῖ φιλότητιγ ἃ εὐϊ[ό 
ἀ᾽ εὐνηθέντε, αἴξ 4 5᾽δρὶξ ἀ᾽ ἄπουν. Τρα- 
πείομεν π᾿εδῖ ἄοπο ρὰ58 ροὺν τρχαπῶμεν, 
τλὰϊ8 ρον ταρπῶμεν, ΡὰΓ πιῤίαιῃὸβθ. 16 
γορθ6 τέρπω ἄοππα ἰὰ νόγια}}]6 Ἰάό6, 1] 

Ὧ6 ἔλιϊξ ρμὰ5 οοπίοπάγα ἐθ σα οπ [ἰ Ἰεὶ 
ἅγος ᾿᾽σχθιηρὶθ λέχτρονδε τρχπείομεν εὐὖ- 
νηθέντε, Οαγοεέο, ὙΠ1Π,, 293. Τ᾿ Δ]Π]Θγ5, 

16 ἀλπ! φιλότητι π6 βαθναὶξ ὀΐγθ- ρον εἰς 

φιλότητα : 1] εδὲ ροὺν ἐν φιλότητι. [μ15- 

580η5 ἢοπιχὸνο 5᾽Χρ! ποὺ 1πἰ-τηόπηθ. Ὑ οἱοὶ 
5800. σομηπιδηἴαϊνο, ΧΙΥ͂, 814 : Νῶϊ δ᾽, ἄγ᾽, 
ἐν φιλότητι τραπείομεν εὐνγυθέντε. [εϊ, 
τρέπεσθαι ἐ5ὲ ᾿ἱπηρο551}}}6, 1.6. ἀοιιῖθ ἀἰβρά- 
ΓΑΪΕ θΊΘη. Ρ]Ὲ5 ὅποονο “Πυδη ὁπ ἃ ἰὰὰ πῃ 

Ῥθὰ Ρ]ὰβ)}»ὰ5, ΧΙΥ͂, 381: Εἰ νῦν ἐν φιλό- 
τὴτι λιλαίεαι εὐνηθῆναι. Ῥὰχ15, οοπηπη8 αἰ 
ΒΡΙ Ια ]]θθηξ ἀπ᾿ ΒΟ ΠΟ] αδῖθ, ἀθιηαπ δ 8 

γἝοομηρθη86 ΡΟῚ [65 ἀλπρθυβ 411} ἃ ΘΟΙΣΙ5, 

ἃ πηδπη6 Εἰ. 6 4116 5ἢ}} ἀναὶϊξ ὀξέ σπάθα: 

χινδυνεύσας δὲ ὑπὲρ αὐτῆς, ὡς νικήσας, 
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οὐ γὰρ πώποτέ μ᾽ ὧδε ἔρως φρένας ἀμφεχάλυψεν, 

οὐδ᾽ ὅτε σε πρῶτον Λαχεδαίμονος ἐξ ἐρατεινῆς 

ἔπλεον ἁρπάξας ἐν ποντοπόροισι νέεσσιν, 

νήσῳ δ᾽ ἐν Κρανάη ἐμίγην φιλότητι χαὶ εὐνῇ, ἡ, 
ὥς σεο νῦν ἔραμαι χαί με γλυχὺς ἵμερος αἱρεῖ. 

Ἢ ᾧα, χαὶ ἄρχε λέχοσδε χιών " ἅμα δ᾽ εἵπετ᾽ ἄχοιτις. 

Τὼ μὲν ἄρ᾽ ἐν τρητοῖσι χατεύνασθεν λεχέεσσιν᾽ 
Ἀτρείδης δ᾽ ἀν᾽ ὅμιλον ἐφοίτα, θηρὶ ἐοιχὼς, 
εἴ που ἐσαθρήσειεν ᾿Αλέξανδρον θεοειδέα. 480 
Ἀλλ᾽ οὔτις δύνατο Τρώων χλειτῶν τ᾽ ἐπικούρων 

δεῖξαι ᾿Αλέξανδοον τότ᾽ Ἀρηϊφίλῳ Μενελάῳ. 

οὐ μὲν γὰρ φιλότητί γ᾽ ἐκεύθανον, εἴ τις ἴδοιτο" 
ἰσον γάρ σφιν. πᾶσιν ἀπήχθετο ἸΚηρὶ μελαίνῃ. 
Τοῖσι δὲ χαὶ μετέειπεν ἄναξ ἀνδρῶν ᾿Αγαμέμνων᾽ η55 

Κέχλυτέ μευ, Τρῶες χαὶ Δάρδανοι ἠδ᾽ ἐπίκουροι" 

νίχη μὲν δὴ φαίνετ᾽ ᾿Αρηϊφίλου Μενελάου " 
ὑμεῖς δ᾽ Ἀργείην Ἑλένην χαὶ χτήμαθ᾽ ἅμ᾽ αὐτὴ 
ἔχδοτε, χαὶ τιμὴν ἀποτινέμεν ἥντιν᾽ ἔοιχεν, 

τῶν ἐπινιχίων ἀπολαύειν ἀξιοῖ. (δ 568ο- 
Ἰϊαδῖθ πὰ ρμὰβ ἀοππό 501 ἃυἱβ 5811 16 5615 

ΡΤΌΡΓ ἀ6 φιλότητι εἰ ἀ6 τραπείομεν, πιὰ18 
ἢ γΟἱΐ 5562 4] Θπίθη 665 πιοῖϑ ΘΟ πα ΠΊ6 165 

Ράτο 65 ἀ6 Ταριΐον ἃ Ππποῖ ἂὰ νουα ΧΙΥ͂,,514. 

445. Ὧδε ἔρως. Βοίῃα ἴαις ἀἰδραγαϊτα 
ὑΒΙαταβ δὰ τηθίζαης φρένας ἀργτὲθ ὧδε, οἵ 
οῃ οΒαησθοαπί ἔρως 6π ἔρος. Πιπάον οἱ 

εὐ ΔαΐΓε5. ᾿πίθγοα]θηὲ γ᾽ Θμ ΓΘ ὧδε εἰ ἔρως. 

Α «υοὶ θοη 9 

4456. Κρανάῃ. Οταπαέ ἐΐαϊξ ργοθλ016- 
᾿ηθ πὶ ΝΜΑΡΑΙΠΟΠΪΒῚ, ρθε ἢ|6 ἀπ ρος ἀθ 
ΠἈοοη16. ϑυϊναπέ 46] {165-1η5, ο᾽όϊαιε Ον- 
τΠὸγΘ, οἷι πηόπηθ πῃ ἰοῦ νοϊδίη ἀὰ οὰρ 81:- 

Ὠΐαπι, Οὗ ἐδὲ ΒῈΡΡΟΒΟυ ἃ Ῥᾶγὶ5 ὈΊθῃ ἀ6 Ϊὰ 

Ρααποο; οἵ ὅτε πρῶτον, “ιν μίγειγε, 
Υ6Γ5 448, 56π10 6 ἀϊγ αὐ Ηόϊδηο οἵα] ἐταϊοπέ 

ἃ Ογαπαό ργθϑήπο ἀὸ5 16 Του τηόπηθ ἄτι ἀό- 

Ρᾶγχε, Επ γέδ!ἰό, οῃ πθ 1 ρὲᾶ5 τηδπ16 51 

Οὐαπα, ἀλη5 16 ἰοχίθ α᾽ Ἠοπιὸγθ, δϑὲ πῃ 

ΠΟΙ ΡΙΌΡΓΘ, οἵ 51 Ὃπ π ἀεδνγαηῖϊδ μΡὰ8 
ζοῦνε νήσῳ δ᾽ ἐν χραναῇ, ἀὰπδ πὸ ἴ6 τὸ- 

ἘΠθα856. Αὐἱδίασα : ἄδηλον πότερον ὄνομα 

χύριόν ἐστιν, .... ἢ ἐπιθετικῶς τὴν τρα- 
χεῖαν (ϑΞουδ-θηΐοπάα λέγει Ὅμηρος). 

447. Ἄρχε, νμίρο Ὦρχε : ργεῖφαι, .] 
τηλγ ἢ α1 16 ργθιηῖον. Ἦρχε δϑῦ πὸ οοτγθο- 
το, δὲ πὸῃ Ῥὰ5 ἰ6 ἑθχίθ 4165 τη βου 5. 

448. Τρητοῖσι, σομηπηα Ρ]ι5 μαιΐ, 3591, 

δινωτοῖσι :"ἐογηα ἐϊς. ΗΘΥπα : « Α Ρ]ευῖβααο 
« γοίεσγιαιν δα [ογδιηϊπᾶ ΡῈ. 4 ἰογὰ, ἵμάν- 

« τες; ἰγὩ}]οαη ταῦ Δ ΘΟΠΠΙΠΘΠἀΔ5 5 γαρι]ὰ5 

« νϑϑίθβ. 564 τεοεῖν οἰπηϊποὸ δϑὺ [ΟΥΠΏΓΘ; 

« 5αιῇρογθ, ἔυϊοανι ; ̓ἴδαπθ τρητὸν λέχος 

« Π1}1] ἃΠππὰ βἰρπῖῆοαξ «πᾶ δινωτὸν λέ- 
« χος. » 

449. Θηρὶ ἐοικώς. Νοῦνεῖ Θχαπιρ]α 46 

᾿᾽ ϊαΐιι5 ττε ἀοπί ποὺβ ἄνοῃβ αἐ]ὰ 5'ρπα]έ 
Ιὰ [γέψιθποθ. ον θΖ ρἷι5 μᾶὰὲ ἴὰ ποίθ ἀὰ 

γοΥ5 219. 

458, Οὐ... ἐχεύθανον ἐχαίΐναυξ ἃ οὐχ ἂν 
ἐχεύθανον, ποπ αὐοοοπαϊδοοινέ : 115. πἾλιι- 

γαϊοπξ ροϊηξ οαοῃέ Ῥὰγ!5, --- Φιλότητι, ρᾶγ 
αἰ οοῦοη ροαν ἰαϊ, 

4δά, Ἀπήχθετο. δογεζ ρῥἷυβ μαΐὲ 168 
᾿πηργόοαϊομ8 οοπίχο Ῥᾶγιβ, νοὺβ 320-829, 

-- Κηρί ἀόροηά ἀς ἴσον : αῴφμε αἰφιε 
10)57 δαϊλπϊ 46 1ὰ πιογΐ. 

459, ᾿Ἀποτινέμεν. Ζέποδοίε |Ι581: ἀπο- 
τίνετον, ἂὰ Ἰίρα ἀθ 1 ἸΠΕ ὨΙΕΓ ΡΥ15 ρου 1 Ἰωλ 
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ἥτε χαὶ ἐσσομένοισι μετ᾽ ἀνθρώποισι πέληται. 

ΛΔΛΙΆΑΔΟΣ ΕῚ 

Ὡς ἔφατ᾽ Ἀτρείδης " ἐπὶ δ᾽ ἤνεον ἄλλοι ᾿Δχαιοί. 

Ρότγαι, Ος ἀποὶ τόροπάγαϊς ἅπχ ἄθιχ 58- 

͵εῖ5 Τρῶες εἰ Δάρδανοι. [ἃ ῥ]αραγε ἀ08 
πιδη5ου 5 ἀοπηοπὲ ἀποτίνετε, ρ[056 ρ55όο 
ἄδης ἴὸ ἰοχίθ. ἴα ἴουπηθ ἐπῆν οϑὶ 

655θ 116] ποτὶ Ποπιόνι ιθ, ΑὐἹδίαγιιθ γο-- 

Ρτοομο ἃ Δόποσοϊα 58. σουγθοῖοπ, οἱ ᾿'λο- 

οὐδὲ ἀ᾽ἁνοὶν πηῤοοηπα ἰὰ ψαϊθαν ᾿πηρόχαϊτνο 

ἀ᾽ ἀποτινέμεν : χαὶ ἠγνόησεν ὅτι συνήθως 

τῷ ἀπαρεμφάτῳ ἀντὶ τοῦ προσταχτιχοῦ 
χρῆται Ὅμηρος. 

4600. Ἥτε χαὶ... ογοΣ μἷιι8. παϊὲ 987 
οἵ ’Ιὰ ποίθ 51} 6 ὑϑ 8. 

401. Ἐπὶ δ᾽ ἤνεον Ρουν ἐπήνουν δέ. 
ἩᾶΡπον : « (ἰδεῖθ ὑγοοϊαμηαῖίοι ἐ6 1ὰ υἱοὸ- 
ἴο!γθ Θϑῖ σοιηπιθ πῇ ἐὀπομπηθπϊ, «1 οὐπι- 

Ρ]ὸδτς ᾿᾽αοίίο. ἐπι ἐμαὰπὲ γοϊδιὸπιθ. »» 1,65 

ΑἸΘχαπάνῖη5. ομΐ ΘΠοἶδὶ ὁπ σόηόνα!, ΡΟῸΣ 
ἢπϑ5 46 οβαηίβ, 65 μοϊηΐβ οὰ ἴὰ ράϊιβθ δϑὲ 
πριτοπιθηΐξ πιαγαιιέθ, οἵ Ἰθιῦ5. Θοιρ65 βοπΐ 
ἀαρ! φαθίοῖβ. ἐγ ὸ5- θυ σθιι565, 
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Ταποη, ἀδη5 [6 σοη561]} 65 ἀϊδιιχ, οριθηὶ 46 Ταριίον 4π6 1ὰ Τατ6 γθοοι- 
ΠΊΘΠ06 Θηΐγα 165 αγθοβ δὲ 165 ΤΟΎ η5 (1-409). Μίπογνο ἀθβοθηά 46 
ΓΟΙγρΡΘ, οἱ ἀέϊζουμηϊπμθ Ραπάδγαβ [6 Τυγοίθη ἃ νι ον 16 ἱγαϊτό δ ἰδη- 
φαπί ὑη6 ἤδοῃα ἃ Μόπέϊας (80- 104). Μέπέ]α5 δϑὲ Ὀ] 6βϑϑό, τη8158 ὩῸἢ 
ΠΡ ΘΠ] Θμθηξ σγὰσα ἃ Μίποννο (105-219). Οη 56 ργέραγε 465 ἀβθὰχ 
οὐϊέβ ἃ σομιραιῖγθ, οἱ ΑΡΔΠΙΘΙΏ ΠΟΙ ΡᾶΓοΟαΓΐ [65 ΓΔη95 ἀ6 ᾿᾿ἀγιηέθ 465 
ατδθοθ, ἀϊδιγιθαδηΐ ᾿᾿ὁἸοσα οἵ 16 δ᾽ὰπηο (220-421). Βαΐδ1}}6 ΤΟΥ Ύ10]6, οἱ 
Μὰγ5 οἵ Αρο οι ρυθηπθηΐ ραν ΡΟὰΡ ἰ65 ΤΟΥ η8, Μίηθγνυ οἱ αἀ᾽δὰ- 
65 αἸν"η165 ροῦν 65 ατϑοβ (222-44), 

Οἱ δὲ θεοὶ πὰο Ζηνὶ χαθήμενοι ἡγορόωντο 9 “ἢ Ἢρ. ὭγΟΙ 
χρυσέῳ ἐν δαπέδῳ, μετὰ δέ σφισι πότνια “Ηόη 

νέχταρ ἐῳνοχόει " τοὶ δὲ χρυσέοις δεπάεσσιν 

δειδέχατ᾽ ἀλλήλους, Τρώων πόλιν εἰσορόωντες. 

2. Χρυσέῳ ἐν δαπέδῳ. ἩἨοπιὸγτα ἃ αἱ 
ΔΙΠΘαγ5., 1, 426, 46 16 Ῥα]αῖὶ5. ἀ6 Τπρ1Ὲ8 

αὐαϊξ απ Ράγαπαῖ ἀ᾽ αἰναὶη : χαλχοδατὲς δῶ. 

Οἱ γέβοϊναϊξ ἰὰ ἀϊβοι!έ 6 Ῥγοπαπὶ Ἰοὶ 

δάπεδον, Ῥᾶν 5ΞΥπϑοάοομρ, ποη ροϊπέ ροῦγ ]θ 
Ρᾶγχαρέ, πιᾶ]5 ῬΟῈΓ ἰὰ 5816 πηόππθ. ϑϑολοίϊεος : 

ἐν τῷ χεχρυσωμένῳ καὶ καλῷ τόπῳ. -- 
Ἥθδη. 1,ἨέρΡέ α Ἠοπιὸγε π᾿ δεῖ ροϊπέ [βπηπι6 
ἀἬεστγοα!ε, ραΐϊσααε ἤθγουϊθ, βαϊναπὶ Ἠοιηὸγθ, 

ΧΥ ΠῚ, 1147, εϑῇ υγδιτηθηῦ πηουΐ, ΘΕ ΡΆΓ ὁ0π- 
βέχισηξς πὰ ρὲ ἄἀδνθπῖν ἄἴθα. Οὗ δβδῖ ὑπὸ 
ὙΙΘΓΡΘ,, ΘοΙηΠη6 ΕἸΠαΙ 6 50η οἴοθ πηόπηθ 

ἀ᾽ ἐσμβαπβοῃ. Αὐἱδίαγσαιθ : ἣ διπλῆ, ὅτι 

παρθένος ἡ ἭΘδη:" οἰνοχοεῖ γάρ. Ηῤβέ 
εἰ ἀαηγηδάθ πὸ ἴοπε ρ85 16 τηόπιὸ βϑυύνίοθ. 
Οδηγηδάς εοὲ 1 ὄσμάπβομ ρΑΥΕ ΟΠ ἀ6 

Τυριίον; Ηόϊ)έ νϑῦβε 16 πϑοΐαχ' ἀδλπ8 1᾽4556Π|- 
Ὀ]έβ ἀ65 ἀϊβδυκχ. 

ὃ. ᾿Εῳνοχόει, Ροὺγ ᾧνοχόει, ἀ’οἶνο- 
χοέω. Ζέποδοϊε ἐογίναιξ ἐνῳνοχόει, οχ- 
ῬΓΕββίοη [αι556, ρα 1541᾽}} ἢ ὟΎ ἃ ρᾶ58 46 6οπι- 

Ρἰέμηθπί ἱπαϊγθοῖ. 1,65 σΎΔΤΩ ΔΙ] 6 Π8 ΘΊΘΟΒ 

«απ ποιηπιδὶξ λυτιχοί ρμοδβαϊθηξ ἰοὶ ᾿η6 

ἀ6 Ἰθὺγβ 5} 8165 δὲ Ἀρβασάθθ ΠιΘϑ 05 : 
« Ῥουγαυοὶ Ηομηδγο 56 56}-}} ἀπ νοῦ 6 
41 5:5 η18Ε6. ν6γ 567" εἶτ νἦμν, Ῥυ σα 165 ἀἸθιιχ 

᾿π6 Βοϊνοπί ρὰ5 ἀ6 νἱη 9.» (6 π᾿ δβδὲ ρὰϑ 510 
ἀ6 Ῥάγθι]65 σαῖθοπθ 416 56 ἰοπάαιϊ᾽ Αὐἰβίαν- 
416 Ροὰν ἰᾶποοῦ 505 ΟοΪ οὖ ρυΌΠΟΠΟΟν 
Ἰ᾽αἰμόϊἐβθ, Μαῖβ5 1] ρρεπά σαὶ αθίοιβ [ἃ 
Ροίης ἀδ γχέροπαχγε ἃ ο65 βοίξϊ565. Π] γσόέροη- 
ἀαι 16] : « 1,6 προίδγυ οϑὲ 16 σἱπ 465 ἀΐδθαχ.» 
Οἷεβδὲ οβ 418 βίσηῆδ 1 θχρ]!]οαῦιομ ἐθομ Ι π16 
οομϑισηόθ ἀἀπ8 165 ϑϑολοίϊθς : χατοαχρήστι- 

χῶς οὖν τὸ ἐῳνοχόει ἐπὶ τοῦ νέχταρος. 
4. Δειδέχατ᾽ ἀλλήλους, 115 56 ἰαϊϑαΙδηΐ 

του 6]]θηηθηΐ ῬοΪΙ[6556. 1,65 ἀἴθιιχ 56 ρα8- 
βεπΐ 165 σοι ρ65 "᾽.π ἃ 1᾽ααΐγο ἀρτὸβ 165 ΥΟΙΣ 
[αἱδ γθη0}1}}, δὲ δὴ 165 ργέβεηίαπίὶ ἰου] οι Υ5 
ἃ ἀγοῖϊίο. 16 πιοῖ δειδέχατο, ἀ᾽ ἀργὸ οοἰΐο 
Θχρ!Ἰοδίϊομ, ἀρραγίϊθπε ἃ δείκνυμι, δ᾽ ποπ 
ἃ δέχομαι. Ἴ6]16 οοὲ ἀπ πιοῖηϑ "ΟΡ ᾽ πίοπ 
ἄς Βυϊίπιαππ. Νίαϊθ ου. Ῥοῦνγα ἴοι] 8 
ἀϊδραΐον ἰοὶ βὰν οϑέζα «αθβίϊομ ; οᾶν, 51 ἢ 
ἄἴδα ργόδοιιέθ ἴὰ ΘΟ ρθ, π᾿ κέν ἰὰ γϑοοϊέ. 

ὙΥΟΙ ἐγαάυῖξ, ἀνθὸ 16 πηθμηθ 96Π5 486 Βιε[ί- 
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Αὐτίχ᾽ ἐπειρᾶτο Κρονίδης ἐρεθιζέμεν Ἥρην δ 

χερτομίοις ἐπέεσσι, παραθλήδην ἀγορεύων " 

Δοιαὶ μὲν Μενελάῳ ἀρηγόνες εἰσὶ θεάων, 

Ἥρη τ᾽ Ἀργείη καὶ Ἀλαλχομενηὶς ᾿Αθήνη. 
Ἀλλ᾽ ἤτοι ταὶ νόσφι χαθήμεναι, εἰσορόωσαι 
τέρπεσθον᾽ τῷ δ᾽ αὖτε φιλομμειδὴς Ἀφροδίτη 10 
αἰεὶ παρμέμδλωχε, χαὶ αὐτοῦ ρας ἀμύνει, 

χαὶ νῦν ἐξεσάωσεν ὀϊόμιενον θανέεσθαι. 

Ἀλλ᾽ ἤτοι νίχη μὲν Ἀρηϊφίλου Μενελάου. 
Ἡμεῖς δὲ φραζώμεθ᾽ ὅπως ἔσται τάδε ἔργα, λα 

--" Ύ , ῇ » Ἀ 7 “Οἱ ἢ ῥ᾽ αὖτις πόλεμόν τε χαχὸν χαὶ φύλοπιν αἰνὴν 18 

ὄρσομιν, ἣ φιλότητα μετ᾽ ἀμφοτέροισι βάλωμεν. 

Εἰ δ᾽ αὖ πως τόδε πᾶσι φίλον χαὶ ἡδὺ γένοιτο, 

ἤτοι μὲν οἰχέοιτο πόλις Πριάμοιο ἄναχτος, 

ἸΔΔΠπ : αἰέε" αἰέονμοι ὀαοίρίεδαξ. 1] Ὑ ἃ 
α᾽ααΐγε5. Ῥαβϑᾶρθβθ ἃπαΐοσιαθβ, οὰ ᾿Ὸπ ε15- 
ἘΠρτιΘ πΐθαχ ΙΑ ἾΟΙ 486] δϑὲ ργέοϊβέτηθῃς [6 
ναθ6. οΥυα2 [65 ποίο5 ΙΧ,.196, 224. ΧΥ͂, 

86; ΧΧΙΙ, 486. ' 
6, Παραδλήδην. ΑΡοΙ]]οπία5 : ἐξαπατη- 

τιχῶς, παραλογιστιχῶς: παραδάλλειν 
γὰρ τὸ ἀπατᾶν ἔλεγον. Εποϊαίῖμθ : ἐκ πα- 
ραδολὴς καὶ συγχριτιχῶς (ὰ σάπι56 46 1ὰ Θ01|- 
Ραγαῖθοι πὸ νὰ ἔλιτα Ταρ116 7). Ῥάβδου οἵ 
Δα 65: οὐἐὲἐᾳιιδηιθηδ, 5ΔΠ|5. ΑἸ]16. ἄγοι ἅὰς 
"ὰῦ, Ῥὰν πῇ ἀέδίουν. ΟΠ Ἰρπογὸ ἴὰ 5ῖρῃϊ- 

Ποαιοπ Ὀγόοϊδα ἀς παραδλήδην, 41] δῖ, 

ΘΟΙΏΠῚ6 16 ΓΘΙΠΆΤ ας ΑΡΟΙ]Ομἶ5, τῶν ἅπαξ 
εἰρημένων. ΝΟΥ πἾὟ νοῖξ συὸγο αὐ πο 
παᾶποορ ἄς ὑποδλήδην, 1, 2392. Μία151. ἔνὰ- 

ἀπιοῖίοι ἐηζδ᾽Ἴοΐα οὐ αἰΐοιιθ τὸ ἀοππϑιαϊέ 

Ρὰ5 101 ἢ 56Π5 ἰγὸ5-ϑαι5ἰαϊβαηῦ, {πριν 
ἢ ἸπίθυρΡοπιρὲ ροϊπὲ ἀἢ ἀϊδοουχδ, 1ἰ ρΡᾶγ]6 16 
ΡΙΘΙΆΙΘΓ, 

8. ᾿Ἀλαλχομενηΐς, ἀ᾽ ΑἸαϊσςομηδπ65, ρᾶγοθ 
46 Μίπουνο ἀναϊῦ ππὶ ἔθ Ρ]6 ἃ ΑἸα]οοιη δ 65, 
γ}}6 ἀ6 Βέοι!θ. ΟἾ ἐϑὲ αἴπϑὶ 46 ΤΠ πποη 6ϑΐ 
ποιηπηέθ ΑΥ̓ΡΊΘΠΠΘ Ῥᾶγοθ αυἶθ]]6 ἀνα ἃ 
Αὐροβ 16 ρ΄τιι5 [Ἀπλθιιχ 46 565 ἰθιρ]θ5. [1 

οϑὲ ρυοΡαθ] 6, σοισηθ ἰ6 γϑηηάσαιθ ΤΠ) ὰΡ-- 

Π61, 4υ᾽ ΑἸαϊοοτηδηθ5. ἀθναῖς 6116- πιόπιθ 50 ὴ 

ΠΟπὶ ἃ ἀπὸ ὀρὶιὸΐα ἀ6 1ὰ ἀόθ556 : ἀλαλχο- 
μένη, 5θοοῦγ 0} 16, 

10, Τῷ, ἃ Τ᾽ λἀνογδαῖγο ἄς Μόμέϊαε, ἃ 
Ῥὰᾶυ5. 

11. Παρμέμόλωχε. δολοϊίος : παραμέ- 
νει, πάρεστιν. Π Υ ἃ Ππεῖαιο οἰιοϑ6 ἀε 
Ρ᾽ὰ5 ἀδπηθ ᾿᾿ἜΧρυθδδίοπ ἄπ ροδίο; ΘΔΓΡ 

βλώσχω ἱπαϊψιθ ἃπ τηοπγριηθηξ, Υ ἐπιι5 
δ Τουοι 5 ἃ σου ἃ ̓ ᾽Δ146 (6 50π [Ἀγ ουὶ, 
“«ὁεὲ τταάυλτ δχαρίθιηθηῖ; σἂν οα ἀϊξ ἀμο 

α(65. 

14, Φραζώμεθ(α), οοποιεζίοηει 5, ἀ6Π0έ- 
γΌη5. [6 νϑῦῦθθ φράζω, ἀὰπ5 Ηοπηὸνα, αἱΐ 

ἴου)οιγ5. 5 486 ποῖα ποῦ ρμαγίεν. 
16ὅ-Ἰ1ἰ6. Ἢ..... ἤ. Τρα!θυπαῖνο οϑὲ 1π6|- 

4υόε μὰν ὅπως ἔσται. Επ οἴει, 1] πα ἃ 46 
ἄθιιχ ραν Ε 5 θμν ἸΘ5 1615 ΟἹ ῬΌΠ1556 ΘΠ ΟΙ511. 

16. "Ορσομξν εδὲ ἂχ δα] μοΣ, Ρουν 
ὄρσωμεν. 

(7. Εἰ δ᾽ αὖ πως, νεἶδσο εἰ δ᾽ αὕτως. [ὰ 
νυ]σαΐθ οϑὲ [ἃ Ιθεφομ αἀ᾿ Αὐιϑίορμαπο 46 Βγ- 
τόποο, Νοῖνα Ἰθοοη δϑὲ 6 6}|16 ἀ᾿ Αγιβϑίαγιθ. 

ϑολοίϊος : διὰ τοῦ πως αἱ Ἀριστάρχου, 
εἰ δ᾽ αὖ πως ἐν δὲ τῇ κατὰ ριστοφάνη; 
εἰ δ᾽ αὕτως, διὰ τοῦ τ. Ατίϑίάγαδ π᾿ Δ4-- 
πηρῖξαιτ ρὰ5 αὕτως σοπηπηθ. ἴον Ποπηόι! - 

406; δὲ αὕτως, 510, π6 σομυϊθηξ Ρὰ5 1Ἰοϊ, 
ΟΡ 1] ἃ ὕ 56Π5 ἴγὸρ νᾶρια. 

18. Μέν. ΒθοΙμε : « Μέν νἱ οὔθβαγῳ ῥτὸ- 
« ἀποῖταν,, πράὰθ ΟΡα5 εδὲ Ῥαγῃίαπο οι- 

« χέοιτο. » Οδροπάαπι. Βοῖ]6 βου αϊον αι 

αυΐπ Ρὰξ ὀογῖγ ἤτοι μὲν πόλις οἰχέοιτο, 
οἵ 1] ἐβουομα ἃ ἀφιπμοπίγοι 486 ο᾽ 688 16 ἰοχῖθ 
ΡΓΟΒΡαθίς. α αυοὶ Ροπ, ἀὸδ 46 μέν 65ΐ 
υυῖθη οὰ 1] 651} 
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αὖτις δ᾽ Ἀργείην Ἑλένην Μενέλαος ἄγοιτο. 

Ὡς ἔφαθ᾽" αἱ δ᾽ ἐπέμυξαν ᾿Αθηναίη τε χαὶ Ἥρη" 90 
πλησίαι αἴγ᾽ ἥσθην, χαχὰ δὲ Τρώεσσι μεδέσθην. 
Ἤτοι Ἀθηναίη ἀκέων ἦν οὐδέ τι εἶπεν, 
σχυζομένη Διὶ πατρὶ, χόλος δέ μιν ἄγοιος ἥρει" 

Ἥρῃ δ᾽ οὐχ ἔχαδε στῆθος χόλον, ἀλλὰ προσηύδα ᾽ 

Αἰνότατε Κρονίδη, ποῖον τὸν μῦθον ἔειπες : Ὁ 5 

Πῶς ἐθέλεις ἅλιον θεῖναι πόνον ἠδ᾽ ἀτέλεστον, 

ἱδρῶ θ᾽ ὃν ἵδρωσα μόγῳ ; χαμέτην δέ μοι ἵπποι 

λαὸν ἀγειρούσῃη, Πριάμῳ καχὰ τοῖό τε παισίν. 

Ἔρδ᾽" ἀτὰρ οὔ τοι πάντες ἐπαινέομεν θεοὶ ἄλλοι. 

Τὴν δὲ μέγ᾽ ὀχθήσας προσέφη νεφεληγερέτα Ζεύς᾽ 80 

Δαιμονίη, τί νύ σε Πρίαμος Πριάμοιό τε παῖδες 

τόσσα χαχὰ ῥέζουσιν, ὅτ᾽ ἀσπερχὲς μιενεαίνεις 

Ἰλίου ἐξαλαπάξαι ἐὐχτίμενον πτολίεθρον ; 

Εἰ δὲ σύγ᾽ εἰσελθοῦσα πύλας χαὶ τείχεα μαχρὰ, 

ὠμὸν βεῤρώθοις Πρίαμον Πριάμοιό τε παῖδας, 35 

ἄλλους τε Τρῶας, τότε χεν χόλον ἐξαχέσαιο. 

Ἔρξον ὅπως ἐθέλεις" μὴ τοῦτό γε νεῖχος ὀπίσσω 

σοὶ χαὶ ἐμοὶ μέγ᾽ ἔρισμα μετ᾽ ἀμφοτέροισι γένηται. 

Ἄλλο δέ τοι ἐρέω, σὺ δ᾽ ἐνὶ φρεσὶ βάλλεο σῇσιν. 
ὁππότε χεν χαὶ ἐγὼ μεμαὼς πόλιν ἐξαλαπάξαι 40 

τὴν ἐθέλω, ὅθι τοι φίλοι ἀνέρες ἐγγεγάασιν, 
μήτι διατρίθειν τὸν ἐμὸν χόλον, ἀλλά μ᾿ ἐᾶσαι. 

24, Ἥρῃ; υμῖρο Ἥρη. ἴ,.6 ποιηθῇ πΘ 
ΡΟυγΓΑΙΣ ἀΟΠΠΟΙ ἀπ 56Πη5 ἐχᾶοὲ 406 511 Υ 
ναὶ στήθεος. Π᾿᾿ ΔΠ]Π]|οὺγ5 στῆθος ε6δὲ ἢ 

ΘΧΟΘΙΙοπὶ ϑυ)]εῖ ἃ ἔχαδε, «αὶ ἱπάϊχιθ Ϊὰ 
σομπίθπᾶποα αἰ νᾶβ6. 

2ὅ. Τὸν μῦθον, ο᾽ εδ: -ἀτ-ἀἴχα τοῦτον τὸν 
μῦθον. 

28. Λαόν, ᾿᾽αγηηός ἀε8 αγδοθ, ἃ Ροὰν 
ἈΡΡοβιοη χαχά, Πόλι. 

32. “Οτ᾽ εβὲ βοὰν ὅτε, ἀμπ8 16 8615 46 
Ριΐδφιο, εἴ ποπ ΡΟῸν ὅτι, ρμάγο6 {ιιθ. 

85. Ὦμὸν βεόρώθοις, εγμάϊμιηι νογανογῖδ. 

Οπ νοῖὲ 4ὰ6 ἴΘ Ταρῖτοεν 4 Ἤομηδγε πὸ δου 
Ρὰ5. θθαμποοιῦ» ἀργὲθ 165 Θχ ργθϑϑδίοπϑ ΡΟ] 165 

80118 65 4161165. 1] [αὶ ομ θυ Πον 1 ρδθπβόθ. 
ΤΙ ἀτὸ 165 οο865. 6Π ῬΙΌΡΙΘ5 ἴθΓΠΊ68, ΘΟ] ΠῚΘ 

Ι6 ῬγΘΠΉΙΟΥ σοπα, 
88. "Ἔρισρμα 65ξ πυ πηοῦ 41 ΠΘ 56 ἴγοιν 6 

ἉυἾΟΙ, τπηλῖ5 ἀοπέ ἴθ 56η5 π᾿ δϑὲ ροὶπὲ ἄοιι- 
ἴδιιχ, οἂν 1] δὲ ἰοσιπό σόρυϊογθιηθπὶ ἀ᾽ ἐοί- 
ζω, ἀϊδραΐον, ΟἾθδὲ ἢ βυποηγμηβ ἀ6 νεῖΐ- 
χος, 4Ό6γ6|16, 

89. Ἄλλο δέ.... Ὑεῖ5. βουνθηΐ τνέρέϊέ. 

γογα ἰὰ ποίς ἴ, 297, 
41, Τήν, ἐαηι, ς6}16-Ἰὰ : ἀπ ν1}16. --ς 

Τοι, ἃ ἴοϊὶ, ροὰν σοι. 
42. Δ'ατρίόειν οἱ ἐᾶσαι, γεηιον αν, μ6)"- 

υεἰ ἐέθ» 6 : ΤΩ Π ΜΕ ροὰν 1᾿1πιρόγαι!, 

Ι-ὀ-9 
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Καὶ γὰρ ἐγὼ σοὶ δῶχα ἑχὼν ἀέχοντί γε θυμῷ. 
Αἵ γὰρ ὑπ᾽ ἠελίῳ τε χαὶ οὐρανῷ ἀστερόεντι 
ναιετάουσι πόληες ἐπιχθονίων ἀνθρώπων, 5 

, Ἷ Ὁ" Ὑ «1 τάων μοι πέρι χῆρι τιέσχετο Ίλιος ἱρὴ, 

χαὶ Πρίαμος χαὶ λαὸς ἐὐμμελίω Πριάμοιο. 

Οὐ γάρ μοί ποτε βωμὸς ἐδεύετο δαιτὸς ἐΐ γάρ μοί ποτε βωμὸς ἐδεύετο ς᾽ ἔσης; 

λοιόῆ)ς τε χνίσης τε᾿ τὸ γὰρ λάχομεν γέρας ἡμεῖς. 

Τὸν δ᾽ ἠμείόετ᾽ ἔπειτα βοῶπις πότνια Ἥρη᾽ 80 
, - --᾿ 

Ἤτοι ἐμοὶ τρεῖς μὲν πολὺ φίλταταί εἰσι πόληες, 
͵ 5 

Ἄργος τε Σπάρτη τε χαὶ εὐρυάγυια Μυχήνη᾽ 
᾿ ν 7 λυ. Ἂν ΠΕ - Ῥ 

τὰς ὀιαπέρσαι, ὅτ᾽ ἄν τοι ἀπέχθωνται πέρι χῆρι 
, “7 Ρ] Ἁ 4 4 ὦ » Ἁ 7 

τάων οὔτοι ἐγὼ πρόσθ ἵσταμαι οὐδὲ μεγαίρω. 

Εἴπερ γὰρ φθονέω τε χαὶ οὐκ εἰῶ διαπέρσαι, 58 

οὐχ. ἀνύω φθονέουσ᾽, ἐπειὴ πολὺ φέρτερός ἐσσι. 

᾿Αλλὰ χρὴ χαὶ ἐμὸν θέμεναι πόνον οὐχ ἀτέλεστον᾽ 
χαὶ γὰρ ἐγὼ θεός εἰμι, γένος δ᾽ ἐμοὶ ἔνθεν ὅθεν σοί " 
χαί με πρεσθυτάτην τέχετο ἹΚρόνος ἀγκυλομήτης, 

ἀμφότερον, γενεῇ τε καὶ οὕνεχα σὴ παράχοιτις 60 

χέχλημαι " σὺ δὲ πᾶσι μετ᾽ ἀθανάτοισιν ἀνάσσεις. 

48, Δῶχχ ἑκὼν ἀέχοντί γε θυμῷ, 7᾽] 
ΘΟΠΒΘΗΪ ἃ τϑστοῦ ἃ Δ πομπὸν (ΤΓΟΪΕῚ. 

4δ. Ναιετάουσι, λαῤδϊίέαπέμν». ὝὍΟΥ. 1ὰ 

ποίβ 11, 626 50. ναίουσι, Εδἷ ἰὰ ποία 11, 
θ48 50. εὐναιεταώσας. 

46. Πέρι, Δάνουθβ : πιασίηιθ, 0]1.8. 4168 
Ρᾶ5 'π6. Αὐὶϑΐασααθ : περισσῶς τῷ χέαρι. 
Οδροιυάαηξ 4.6] 165 πη ἀθΡη68 ργέϊζοπάρηϊ 
απ ἀοἷδ ᾿ἰγα περί, ρῥγέροβιοι : περὶ 
χῇρι, ἔπι ἀπίηιο. Ναἰβ Ταριΐου νθαΐ αἶγα ἰἸοὶ 
40} πἾὟῪ ναὶ ρμὰ5 ἀθ υ1}]Ὲ φα}} ργέϊόγὰε ἃ 
ΠΙοπ; οἵ πέρι, ἁάνουθθ, πηᾶγααθ 56 ρυνό[έ- 

τοποθ ῬΡουν [ΠἸ0π. Τ)λη5. ἀ᾽ ἁῦρο5. Ῥϑδαᾶσ85 
ἴὰ «ιοϑίϊοη οϑὲ ρ]τ5 ἀοαΐθιδβα, 

47. ᾿Εὐμμελίω, 4υὶ τιλπῖ6 ΐθη 1ὰ ἴᾶποθ : 
ΕἸ] φαθιιχ. δολοίίος : τοῦ εὖ ποτὲ τῇ με- 

λία χρησαμένου, πολεμικοῦ. 1,6 τποῦ μελία 
δίρῃῆο οχαϊπαϊνγοπηθηΐ ὑγέπθ : ὁπ [αϊ- 

5810 ἐ165 ἰᾶποθ5 ἄνϑὸ ἀπ 015 ἐ6 ἔγὸπε, 
48. Δαιτὸς ἐΐσης. 1,6 5Δου 66 οϑὲ 6ἢ 

᾿ΒομπΘαν ἀ6. ΦΌΡΙΓΟΣ 5611}; τηδ15 σθιχ αὶ 
[οπὲ Ἰα βδου!ῆςα οπὲ ομδοιῃ μὰν! ὄρ] κι 
[5{1π, 

49, Τὸ.... γέρας, ο᾽ε5ἰ-ὰ- ἀνα τοῦτο τὸ 
γέρας. 

ὅ8. Διαπέρσαι, 1Ἰπέπιε ροὺν 1Ἰπιρένα- 
εἰ. -α Πέρι, εχἰγόπιθππθηῖ, ἌουοΖ Ρ]115 
Βαῦΐ Ιὰ ποίΐβ ἀϊ γϑὺ5 46, 1,6 οὰ5 6δϑὶ ἰουΐ ἃ 
ἴα! ἃπαϊοριθ, 

δδ-δ6, Εἴπερ... εΙ5. πιϑγαπέβ 4 0}ν6}5 
ἀδπη5 16 τηϑηυβοῦιῦ 46 Ὑ βηΐδθ. Να]β ἰὰ γσαϊ- 
50π 46 ]᾽ αἰπέϊἠ56. δϑὲ ἀππ Ἰορίοϊοπ ἔγορ σὶ- 
δουγοαχ: τὴν χάριν ἀναλύουσιν, εἰ χαὶ 
υ.ὴ προδεηθεὶς δύναται τοῦτ᾽ ἔχειν. 

ὕθ, ἜἘπειή. Τιὰ 5010 6 πεῖ σοπηρίθ ρόαι 
ἀΠ6 Ὀγχὸνθ ἃ οᾶπ56 ἀ6 1ὰ νυ υθ}]6 (αἱ 51:11, 
ΘΟΠΊΠΊΘ 5} Υ ναὶ ἄδιχ πιοῖβ. ΟἹ 6] 41165-|1Π5 
Ἰ᾽᾿ ἐουϊνοπέ πιόπηο ἐπεὶ ἢ. Ν415 1] ὟΣ ἃ ἀσ η 6 
ῬΆΙΒΟη γα ]}}}}6 ἃ 66]ἃ, ΟΥ6Ζ 18 ποίθ ἱ, 466, 

ὅ9. Πρεσόδυτάτην. Ἐμπβίαϊμθ : τιμιωτά- 
τὴν, οοπιθ]όθ αἀ ΠοπμΘυ78, 

41. Δέ ἐᾳυϊνααὶ ἰοὶ ἃ γάρ, ὁπ 6)7εὲ. 1] 
ΗὟ ἃ Ροϊηΐ ἀ᾽ Ορροδβιίοη ; ο᾽ δδῦ ἂὰν σοπέγα! το 
ἀπ6 ΘΧρ]]οαϊοη ἀδ ἰὰ βογιέ {π6 τποπίν [ἃ 
ἀέοδβθ. «ϑολοίϊθς : διότι σοῦ εἰμὶ γυνὴ; 
τοῦ πάντων θεῶν βασιλεύοντος: 
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Ἀλλ᾽ ἤτοι μὲν ταῦθ᾽ ὑποείξομεν ἀλλήλοισιν, 
σοὶ μὲν ἐγὼ, σὺ δ᾽ ἐμοί" ἐπὶ δ᾽ ἕψονται θεοὶ ἄλλοι 
ἀθάνατοι. Σὺ δὲ θᾶσσον Αθηναίῃ ἐπιτεῖλαι 
ἐλθεῖν ἐς Τρώων χαὶ Ἀχαιῶν φύλοπιν αἰνὴν, θδ 
πειρᾶν δ᾽ ὥς χε Τρῶες ὑπερχύδαντας Ἀχαιοὺς 

ἄρξωσι πρότεροι ὑπὲρ ὅρχια δηλήσασθαι. 

Ὡς ἔφατ᾽ ̓  οὐδ᾽ ἀπίθησε πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε. 
Αὐτίκ᾽ Ἀθηναίην ἔπεα πτερόεντα προσηύδα. 

Αἶψα μάλ᾽ ἐς στρατὸν ἐλθὲ μετὰ Τρῶας χαὶ Ἀχαιοὺς, ΤῸ 

πειρᾶν δ᾽ ὥς χε Τρῶες ὑπερχύδαντας Ἀχαιοὺς 

ἄρξωσι πρότεροι ὑπὲρ ὅρχια δηλήσασθαι. 

Ὡς εἰπὼν ὥτρυνε πάρος μεμαυῖαν ᾿Ἀθήνην᾽ 

βῆ δὲ χατ᾽ Οὐλύμποιο καρήνων ἀΐξασα. 
Οἷον δ᾽ ἀστέρα ἧχε Κρόνου παῖς ἀγχυλομήτεω, 15 
ἢ ναύτησι τέρας, ἠὲ στρατῷ εὐρέϊ λαῶν, 

λαμπρόν τοῦ δέ τε πολλοὶ ἀπὸ σπινθῆρες ἵενται" 
τῷ εἰχυῖ᾽ ἤϊξεν ἐπὶ χθόνα Παλλὰς ᾿Αθήνη, 

χὰδ δ᾽ ἔθορ᾽ ἐς μέσσον θάμόος δ᾽ ἔχεν εἰσορόωντας 

Τρῶάς θ᾽ ἱπποδάμους χαὶ ἐὐχνήμιδας Ἀχαιούς. 80 

Ὧδε δέ τις εἴπεσχεν ἰδὼν ἐς πλησίον ἄλλον " 

Ἢ ῥ᾽ αὖτις πόλεμός τε χαχὸς χαὶ φύλοπις αἰνὴ 

ἔσσεται, ἢ φιλότητα μετ᾽ ἀμφοτέροισι τίθησιν 

Ζεὺς, ὅστ᾽ ἀνθρώπων ταμίης πολέμοιο τέτυχται. 

Ὡς ἄρα τις εἴπεσχεν Ἀχαιῶν τε Τρώων τε. 88 
Ἡ δ᾽ ἀνδρὶ ἰκέλη Τρώων χατεδύσεθ᾽ ὅμιλον, 
Λαοδόκῳ Ἀντηνορίδη, κρατερῷ αἰχμιητῆ; 

δ, Ἐπὶ δ᾽ ἕψονται. Τοΐρποζ ἐπὶ ὰ 
ἕψονται : ἐφέψονται, 5υϊνγοηῖ, 586 σοΠίοΥ- 
τηθγοπΐ ἃ ποίΐγα υοϊ]οηϊό, 

604. Ἐπιτεῖλαι : [ἸΠΕΠΙΠΠ ἀλη5 ἴθ 5618 
ἀε 1 Ἰπιρέγας, 

72. Ὑπὲρ ὅρκια. ὕογεοζ ἰὰ ποίβ ΠΠ, 
299. 

78. Πάρος μεμαυῖαν. ΕΠ16 π᾿ ναὶ θαϑοΐῃ 
ἀ᾽ἀσαπα δχοϊζαϊοη ; 6116 ἐΐαϊν ργόϊε ἀ᾽α- 
ναποθ, εἷ ἰουΐο ρ]εῖπα ἀἀγάθαν, 

814. ὯῶὋς δὲ... Ὑεγ8 βοαγοηΐ τόρέἐϊέ. --- 

Τις, οομηπιθ πᾶς τις, ἕκαστος. ὕογ. ΠΠ1[, 
297 εὖ 165 ποίβϑ 511} 66 678. 

84, ᾿Ανθρώπων ἀέρεπά ἀδ6 πολέμοιο. 
86. ᾿Ανδρὶ ἰκέλη. Ηοιπὸτε ἃ αἰϊ, Οἀγ-.- 

δό6, ΧΙΧ, δ4, ᾿Αρτέμιδι ἰκέλη, ἅνφδς ἸςΕ 
τπηόπη8 ὨΙαΐι5, Βοῖῃο ρύοροβθ 46 ἐγᾶπϑροβοι 
Ιε5 ἀθὰχ πιοίβ ἃ ἰὰ ρίαθα ᾿ιπ ἀθ ᾿᾽δαΐγα : 

ἰχέλη ἀνδρί. Νοιι8 τέρέϊξογομϑ θποοσθ : ἡ 
4ποῖ θοπἢ 

87. Λαοδόχῳ. Ος 85 ἀ᾽ Απίέποι 6ϑὲ ἴπ- 
ΘΟΠΏΙΙ; 
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Πάνδαρον ἀντίθεον διζημένη, εἴ που ἐφεύροι. 
Εὗρε Λυχάονος υἱὸν ἀμύμονά τε χρατερόν τε 

ἑσταότ᾽ " ἀμφὶ δέ μιν χρατεραὶ σύας ἀσπιστάων 90 

λαῶν, οἵ οἱ ἕποντο ἀπ᾽ ΑΚΆδΟΝα ῥοάων. 
Ἀγχοῦ δ᾽ ἱσταμένη ἔπεα πτερόεντα προσηύδα᾽ 
Ἢ ῥά νύ μοί τι πίθοιο, Λυχάονος υἱὲ δαΐφρον ; 

Τλαίης χεν Μενελάῳ ἐπιπροέμεν ταχὺν ἰὸν, 

πᾶσι δέ χε Τρώεσσι χάριν χαὶ χῦδος ἄροιο, 95 

ἐχ πάντων δὲ ΠδλεσιΝ Ἀλεξάνδρῳ βασιλῆϊ. 

Τοῦ χεν δὴ πάμπρωτα πάρ᾽ ἀγλαὰ δῶρα φέροιο, 
αἴ χεν ἴδη Μενέλαον Ἀρήϊον ᾿Ατρέος υἱὸν, 

σῷ βέλεϊ δμιηθέντα, πυρῆς ἐπιόάντ᾽ ἀλεγεινῆς. 

Ἀλλ᾽ ἄγ᾽ ὀΐστευσον Μενελάου κυδαλίμοιο" 100 

εὔχεο δ᾽ Ἀπόλλωνι Λυχηγενέϊ χλυτοτόξῳ 
ἀρνῶν πρωτογόνων ῥέξειν χλειτὴν ἑκατόμίόην, 

οἴχαδε νοστήσας ἱερῆς εἰς ἄστυ Ζελείης. 

88-89. Πάνδαρον ... (68 ἀδυχ ν6γ5 56 τ6- 
ἐροανθηΐ ἰοχταθὶ ]θιηθηΐ 81||6ὰγ5, Υ, 168- 

1609. Ιοἱ, Ζέποάοϊᾳ 165 τεραγάαϊξ οοιαπιθ 

᾿Ἰποοηνθηδηΐϑ, {7πῸ ἀέ6556 γέδ εξ ἃ ΘΠ γομ θυ, 

οἵ π6 νογὰπῦ ρὰ5 ἀπι ΡΥΘΠΆΪ ΟῚ σοὺ ! δοχῶν 
ἀνθρώπινον τὸ ζητεῖν εἶναι. 1] Βα ρρυνΙπιαὶξ 
Ιὸ βδβδοομά υϑυ8, δ 1] τυ πη πα [6 ΡΓΘΙΆΪΘΙ ΡᾺΓ' 
εὗρε δὲ τόνδε, ἅπ ἴθι 46 εἴ πον ἐφεύροι. 
ΑὙΙϑία 416 ἃ πιαϊπίθπι 16 ἰθχίθ ρὰν [ὰ σαὶ- 
50Π 46 1ὰ ἀόεθθθ, ἀγαπὶ ρυὶβ ἰὰ ἤριγα 
ἀἴὯπ Πομηπηθ, ἀοἱζ [αϊστα θα 416 ἴδγαϊξ τπ 

Ποπιπῖθ : ἀγνοεῖ δὲ (ὁ Ζηνόδοτος) ὅτι 
ὁμοιωθεῖσα Λαοδόχῳ ἀνάγχην εἶχεν ἀν- 
θρώπινα ἐπιτηδεύειν. Οπ. ἃ νὰ ἀπὸ ο"- 
ΒΘΡΥΔΙΙΟΠ. 56 Π1}014}}]6, ἃ ῬΡΌΡοβ 4168 γϑὺϑ {Π]|, 
428-426. 

90-91. ᾿Αμφὶ δὲ.... ϑ. 668 Τιγοίθπβ οἱ 
80} ῬΆΠ γι5, νΟΥ62 ἰὰ ποῖ ΤΠ, 826, 

96, ᾽χ πάντων, ἐκ: ονιγυίδιιδ, γέ)" Ογ7ι- 
γιθδ : ΘΠΙΓΟ ἴοιι5. --α- Β χσιλῆϊ, τοὶ, ο᾽ εϑἰτ-τὰ- 

αἴνς, Ἰοὶ, 815 46 τοὶ. (Οὐ εϑὲ αἰπϑοὶ 4π6 βασι- 
λίς οϑἱ ϑοιινθηΐῖ, ἀδπ5 165 ἔγᾶρ! 165, ΠΟ Ρὰβ 
ἈΠῸ ΤΘΙΠ6, Πη}18 66. 46 ποιι8 ἈρΡρΘΙο"5 πὸ 

ῬΙΪΠο6556. ΠΥ ἃ ὑπ Ράδϑαρε, ΧΧ, 84, οὰ 
Ηοπιὸγο ποῖι5 πποηΐγο πόδ ρι ἘΕΡΝ 6ῃ ΓΕ 

[Ἄγ οα ράν μα] ἐθ5 "οἷς 405 ΤΥΟΥ6Π5. (65 ΤΟἱ5 465 
ΤΥΟΥΘΩΒ 50πῇ δἰπιρίοπιθηΐ 46 ρυὰπαβ μ6.- 
ΒΟΠΠαρΡ65, 1)λη8 ᾿᾿Οάγοσόο, ὙΠ, 890, ποιι5 

γΟΥΟΠ8 ἄουζθ γος Ῥῃέδοιθπβ οἰθχ ΑἸοὶ- 
ποὔβ. Αὐὶϑίαυ 418 ἃ ἴαϊξ ὑπ ποῖβ 511 1᾿᾽6π|- 
ΡΙοὶ ἀὰ πιοὲ βασιλεύς ἀδη5 Ηοιπὸτα : βα- 

σιλεῖς καὶ τοὺς χατὰ μέρος ἄρχοντας λέ- 

γει. Ηόσβιοάθ ρρε}}6 γος ἴοιιβ [65 σγᾶπαβ 
ῬΘιβοηπᾶσεβ. θα δὴ ἰατπ εἰρπῖβαις ἀπ 
Βοιημηθ. οραυϊοηῖ; δ φεϊαϊ 41 ἴθπαϊξ τππ6 

οἶαθ86 ἀ᾽ βιαίαμπιίβ. ἀγαϊὲ Ἰαϊ-τηδιηθ ἴδ {το 46 
χες. Ἤοτνσο; Οὐδ Τ,, ΣανΣ, 7 3. 41... 1085 

« τὸν Αοϊ πΠῸῃ 110 γῈρ6 Ῥιουὶϊοθ, » 
97. Τοῦ.... πάρ(α), αὖ ἐἰο, ἀ6 Ῥᾶνγ!5. 
100, Μενελάου. ἘΕπδίαϊῃθ. 5ουδ-θπίοπά 

χατά,, οογιένδ. 1,65 ΘΥΑΠΙΠΊΔΙΓ]ΘΠ5 ΠΟΘΙ 65 
γαρρουίθηΐ οδὺ δχϑθιηρὶα ἃ οα 415 ποιη- 
πηθηΐ 16 σέπιπ ἸοοΔ] εἰ πα]. 

101. Ἀπόλλωνι Λυχηγενέϊ. ΟἾε5ὲ Αρο]- 

Ἰὸπ 4αϊ ᾿ὰ] ἀναῖῦ. [α1Ὁ ἀοπ 46 580 ἅγο. ουδὲ Ζ 

Π, 827. ΠΠ| Ἰηνοαὰθ Αρο]οι ΤΠ γοῖομ, ο᾽ ἐϑὺ- 
ἃ-αἴγθ τπὶ6 ἀν! πῖτ6 πδίϊομλ] : σὰν ΑΡΟ]]οη 
ὁταῖε. Ῥαγ ΠΟ] Γοπιθπὲ ἀάογό θὲ Τγεῖο, 
4116}16 406 501} ἀἍ1Π|Θιυ5. 1ὰ υγᾶϊο ὀΐγιμοϊο- 
δὶς. ἀὰ πιοῦ λυχηγενής οὰ (6}16 ἀπ πιοῖ 

λύχειος, ἀοπὲ ᾿᾿τπ ρᾶγαϊε διρηῖβον Δὶς ἐἰε 

ἐαινε, εἴ Ἰ᾽ααῖγο, αἰδοἐνισέδι" εἰδς ἰομρ5. 

108, Νοστήσας. Νοῦδβ νοῃ5 νὰ 0Π6 Θοη- 

βίγαοῦίοι ἃπαίοροο, 1, 77, πρόφρων ἀδναπὶ 
ΗἸΠΒ πα : ὄμοσσον πρόφρων ἀρήξειν. 
ΤΡ μηροὶ ἀπ ποιηϊ παι, ἀϑπ5. 665 ΡΠ γα565, 
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Ὡς φάτ᾽ Ἀθηναίη τῷ δὲ φρένας ἄφρονι πεῖθεν. 
Αὐτίχ᾽ ἐσύλα τόξον ἐύξοον ἰξάλου αἰγὸς 10Ὁ 

ἀγρίου, ὅν ῥά ποτ᾽ αὐτὸς ὑπὸ στέρνοιο τυχήσας 

πέτρης ἐχῥαίνοντα, δεδεγμένος ἐν προδοχῇσιν, 
βεύλήχει πρὸς στῆθος᾽ ὁ δ᾽ ὕπτιος ἔμπεσε πέτρῃ " 
τοῦ χέρα ἐχ χεφαλῆς ἐχχαιδεχάδωρα πεφύχει" 

χαὶ τὰ μὲν ἀσχήσας χεραοξόος ἤραρε τέχτων, 119 

πὰν δ᾽ εὖ λειήνας χρυσέην ἐπέθηχε χορώνην ἶνας χρυσέην ἐπέθηκε χορώνην. 
Καὶ τὸ μὲν εὖ χατέθηχε τανυσσάμενος, ποτὶ γαίῃ 
ἀγχλίνας " πρόσθεν δὲ σάκεα σχέθον ἐσθλοὶ ἑταῖροι, 

᾿ ΡΝ ἀρ Ὺ ἄθητι. δὲν Ὁ Υλι Η 9 - μὴ πρὶν ἀναΐξειαν Ἀρήϊοι υἷες Αχαιῶν, 
πρὶν βλῆσθαι Μενέλαον Ἀρήϊον Ἀτρέος υἱόν 118 
Αὐτὰρ ὁ σύλα πῶμα φαρέτρης, ἐκ δ᾽ ἕλετ᾽ ἰ 5 ᾿ ον 
ἀῤλῆτα, πτερόεντα, μελαινέων ἕρμ᾽ ὀδυνάων ᾿ 

εϑὲ πὶ ἴοι" 6556 η 16] πηθπὲ ρυθο. --- Ἄστυ 

Ζελείης. ὕογοζ 1ἰὰ ποίβ 11, 834, 
104. Φρένας ἄφρονι. 1,65 τεο5 οπῇ αἰπηό 

ἀθ ἴοιιξ ἰθπηῃ}5 665 θχ Δπεπέξιιιθ5. 6 
Π6 ΟΓΟἷ5 Ρᾶ8 486 ἰ6 πηοΐ ἄφρων 5ρη 186 16] 
ἐπδοπδό. Ῥαπ Ἀγ 15 Π6 56Γἃ Π}]] ΘΙ Θη  ΡῈΗΙ ἀπ 
ΘΟὰΡ 40} νὰ ἴαϊνγθ. Νίαϊβ 11 πρὶ ροϊηΐ 

αὐτόματος, 1] 501: ἀπὸ ᾿ηῆπθηοα Ἰγγόβι5:1- 
16, 1] εϑὲ σμξ ἐπιροϑ, σιμὶ πιοῦν ΘΟ,ροδ; ῬᾺΡ 

εοπβρόσιεπέ 1] εοὲ ἄφρων, ο᾽ ἐδ:-ἀ- αἶγα ἱγτό- 
ΠόοΒΙ, ἱπιρυπάθπξ, ὀτοῦγαι, οἵ σῖθη ἀ6 ρ]15. 

106. ᾿Εσύλα, 1] 5α151:. Συλάω 651 ρυ]- 
ταἰ γθηθηξ ἀπ ΞΥΠΟΠΥΠ6 Ὧ6 λαμθάνω. 
ὙοΥ6Ζ Ρ 115 θᾶ5, νϑὺβ 46, σύλα, εἰ δέα. --- 
Τόξον.... αἰγός. Βοίμεα : « ἄγοιηι οαρνὶ 

« αἰχῖϊ ργὸ ἄγον Ταοίο δὰ δογπῖς σαργῖπο. » 

109. Κέρα, δὰ ῥἴυγιοεὶ, Ροὰν χέρατα. 

- Ἐχχαιδεχάδωρα 68} ἰογό 46 δῶ- 
ρον, ρμαΐηιδ. Ἰοπραθυν 46 «υδίγα ἀοὶρίβ, 
ΘΗΥΙΓΟ Παϊξ δδμηξτηδίγοβ. 1.65 ΘΟΓΠΘ5 

ἀναϊθηΐ ἀοποὸ μ}].5 ἀ᾽πη τηὸδέγα ἀθ ἢδαΐ, ργὸβ 

ἀθ οοπέ ἐγθηΐθ σθπεϊπιδίγ5. 
111, Κορώνην, αρίσοπι. Νὶ ΑΡΟΙ]]ΟΠἾμ5, 

ἰ 165 ϑολοίϊες, πὶ Ἐπιδίδηθ, πα ἀοπηθηΐ ῃπΠ6 
Ἰάόθ ποῖ 46 εε χυέξαϊε ]ὰ χορώνη ἀΐ πῃ 
ἅγο, Αργὲβ 46 Ἰοῃριιο5 ἀἸΒο. 55:05, ΟΠ. ἃ [ΠῚ 
Ρᾶγ σγοὶν ἀλδηὴ5 χορώνη [᾿ἅππθᾶι «] 561- 

γα] ἃ ἘγοΥ ἰὰ οογάθ ροῦν Ρᾶπήθν 1 ἌΓΟ, 
ΤᾺ οογὰβ ἐΐαϊξ ἴχέθ ἃ ὑπ6 465 δχίγόμηϊές 
ἀθ Ἰατο; ᾽ἀηπθᾶὰ ἰὼ ἤχαὶϊΐ ἃ ᾿᾿δυΐγο ὁχ- 
τρόμηϊτό. 

12. Κατέθηχε. Τῦ1γ58565. Ῥρόοβϑ6 διιϑϑὶ 501 

ἍΓῸ ἃ ἴουγθ, Οάγοθόθ, ΧΧΙΙ͂, 4186, ΡουΓ Υ 
δάαρίου 1 δ Π6. 

114-116, Ἀρήϊοι.... Ἀρήϊον. (δεῖς τέρέ-- 
ἘΠ ΟΠ ἃ ὁμοχαέ Βοίμε; οἱ 1] ρύΌροβθ ὑπὸ 
ΘΟΥΥΘΟΙΟΙ 401 Π6 56Π1}}}6 Ρὰ5 [γὸ5- ΠΘΏΓΘΙΙΒΘ : 

ἀραιοί, ἰόρον5, ἃὰ δὰ ἀ᾽ Ἀρήϊοι, δεϊ]- 
φιθα, Οπ ρϑυΐ Ἰἰὰϊ γόροπασθ ῥᾶ: 565 
ῬΓΟΡΓΘΘ. ΡΆΡΟΪΟΒ. ἂμ ϑ8ι]6ὲ 46 χρατερῷ δὲ 
χρατεραί, νε6γ8 87 εἰ 90 : «Υοχ τορείϊτα..., 
« 48 δϑὲ Ἠουβθυῖος ΟΓΔΙΠΟΠ]5 51Π|}0}101{85,.» 
Ἠοιηδγθ π6 836 βοποὶθ ροϊπὲ ἀπε ναγχϊέϊέ 
[λοῖίοο, 

117. Ἀῤδλῆτα... ὕενβ πιασααό ἀε 1᾽0}06] 
ἄδη5 16 πηϑηιιβοῦ 46 Αἴ 6 η156. ϑυΐναπί Αὐἱϑ- 
ἰάγαιθ, 16 ποῖ ἀδλῆτα π6 βεγαὶξ ροϊπξὶ μο- 
πηόν! 46, ῬᾶγοΘ 416 βάλλω, οἶιε2 Ηοτηὲγο, 
ΒΙΘ.1Η6 Του) ουγ5. ἤαρρθι,, δἰ δπηαῖ5 51 πιρ16- 

τηθηΐ απο). Νῖαϊθ, Θοπηπη6 16 ΥΟΠΊΆΓΠΠ6 

Τ6ἢγ5 ἃ ε6 ϑι7]οὶ, 51 Ηοπιὲγβ ἀἱξ ἰὸν βάλ- 
λειν, 1᾿ἐχρυθϑϑίοη ἰὸς ἀδλής εδῇ μὰν Ἰὰ 
πηδιπθ Ἰόρττπη6. ΑὙδξαυ αι ἐγοῦνγαῖῦ α᾽81}-- 
Ιθν8 16 πιοΐ ἕρμα 5ομπνθγαϊπθιηθηΐ ἀέρ]αοό 
ἀδπ5. 1ὰ ρῇγαβθ. Αρο]ομπῖαβ : ὁ μὲν ᾿Αρί- 
σταρχος ἀθετεῖ τὸν στίχον " γελοῖον γάρ 
φησιν ἔρεισμα τῶν ὀδυνῶν λέγεσθαι, 
ἔπαινον γὰρ οὐχ ἔχει τοῦ δυναμένου ὀδυ- 
νῇσαι. Οδοὶ οϑῦ ὑπὸ σὶσιθαν 46. σγΆμη πὰ ]- 
ΤΙΘπ. 1 ἰββοης ἃ [ἃ ροόβὶθ 565 Ὀυιν]όραϑ. 
Ἕρμί(α) ὀδυνάων εϑὲ 'πθ Θχρυθβϑίοι ἰγὸβ- 
ΠΑ 16; τηὰϊ5. πΟῖ5. Ο80}5 αΠ1Ὸ 4π|6 οοιΐο Πὰγ- 

ἄϊ6556 δϑὲ τἀπὸ ᾿ϑαμίό, (Ἶδϑὲ οθ 4116 Θ Β1}16ὺ 
ῬΘπϑαῖ ἀϑϑαγόπιθηξ, ἰθὶ απ τηθὲ ὍΔη5. ἰὰ 
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αἶψα δ᾽ ἐπὶ νευρῇ χατεχόσμει πιχρὸν ὀϊστὸν, 
εὔχετο δ᾽ Ἀπόλλωνι Λυχηγενέϊ χλυτοτόξῳ 
ἀρνῶν πρωτογόνων ῥέξειν χλειτὴν ἑχατόμξην, 120 
οἴχαδε νοστήσας ἱερῆς εἰς ἄστυ Ζελείης. 

Ἕλχε δ᾽ ὁμοῦ γλυφίδας τε λαδὼν χαὶ νεῦρα βόεια᾽ 
νευρὴν μὲν μαζῷ πέλασεν, τόξῳ δὲ σίδηρον. 
Αὐτὰρ ἐπειδὴ χυχλοτερὲς μέγα τόξον ἔτεινεν, 
λίγξε βιὸς, νευρὴ δὲ μέγ᾽ ἴαχεν, ἄλτο δ᾽ ὀϊστὸς 195 
ὀξυῤξελὴς, καθ᾽ ὅμιλον ἐπιπτέσθαι μενεαίνων. 

Οὐδὲ σέθεν, Μενέλαε, θεοὶ μάχαρες λελάθοντο 

ἀθάνατοι, πρώτη δὲ Διὸς θυγάτηρ ἀγελείη, 

ἥ τοι πρόσθε στᾶσα βέλος ἐχεπευχὲς ἄμυνεν. 
Ἢ δὲ τόσον μὲν ἔεργεν ἀπὸ χροὸς, ὡς ὅτε μήτηρ 130 
παιδὸς ἐέργη μυῖαν, ὅθ᾽ ἡδέϊ λέξεται ὕπνῳ" 

βου η6 ἀθ αὐ]]ασπηθ Τ6}}] ἔοὰς ο6. «αἢ] 
Ρδαξ ργθηάγε ἃ ΠἸπηᾶσα ἀ᾽ Ἠοτηὲγθ. 1 Ὲ]] 5᾽ἃ- 
ἀγθοϑαηΐ ἃ ’ὰ ἤδοιια 4} νὰ ᾿Άποον : ἤζογι,ε 
ἐπε μόρυοῦ, ἄμ ΒυϊπρῸν διἐέγο ιϑοίνηιθν- 

Ξ6η. Ἐπιβίατηθ δα ρ]  4π6 Ραγ[ἸΓ6 πη 6} 16 Ρἃ5- 
βᾶρε ἀἨομπηδγ : ἕρμ.᾽ ὀδυνάων" ἐν ᾧ 
αἱ ὀδύναι οἷον ἐνοιχοῦσι χαὶ ἐνερείδονται " 
ὥστε, ὅπου αὐτὸ εἰσέλθῃ, ἐχεῖ χαὶ θανα- 
σίμους ὀδύνας συνεισέρχεσθαι. 1.ἃ ἤδολΠο, 
οομηπθ αἴξ ῦΡπου αἀ᾽ ἀργὸ Ἐπδίαι!θ, δϑὶ 

ΕΟ] 6ὲ γ 5 1}0}6 αὶ τη θυ πη 6 οὐ ΘΟ πη 16 
165 ἀουΐθαγβ. ΕΠῚ6 θη δϑὲ ἄοπο δοιηπηθ ἰδ 
Βα ΡΡοΥ οἱ ΤἌΡΡαϊ. 

122. Γλυφίδας, ἴὰ Θο0)6 ἀθ 14 ἢδεμο, 
᾿Θη Ά1116 ΡΣ οὐ ἰὰ ΠὸοΠ8 56 {16πΐ ἔδυ πη 511 
Ιὰ εογὰβ ἀδ Ἰ᾽ἅγο, --- Νεῦρα βόεια. Τάγοπι- 
βεγῷ : « 1 5᾽ρὶξ δᾶπ85 ἀοαΐθ ἰεὶ ἀπ ποῦ 
σοἰαϊίψφιο ἀὰ απ, ἀοπὶ οἢ. 86 βϑυναὶῦ θοτι 
Ι68 οογάθθ ἀἰἍγο ; 66 41] π᾿ Δα ΟΥ56. Ρἃ5 ἃ 
ογοῖρο φυ Ἠομπηὸγα ἄνα ἀϊδιϊπριέ 165 νεῦρα 
(685 τένοντες. (δ. πουί βοιδίαιθ ἢ ἐϊαϊ θα 

γόλ] 6 Ῥοὰν αἱ “σα ἀπ οογάον δ τηδπηθ 

ναΐθγα δὲ ἀγᾶπὶ τηδπὶθ ἰοποῖϊοπ 416 168 

[ομἀοη8. » 

1285 -[24, Νευρὴν μὲν... Ζόποάοϊς 1η- 

ΓΟ ΥΘΥ Εἰβϑαῖϊξ 065 ἄθὰχ σὑϑῦθ, πιριίαπὶ ἰ6 

ῬΥΘΠΊΪΘΥ ἃ 1ὰ ΡΙαςα ἄτι θϑθοοπά. Νία]5 168 οἷν- 
ὁοπϑίδποορϑ δοπξ ἀΔη5 ἰδ} ΟΥ̓άγ 6 παΐαγοὶ, οἵ 

ΕἸα θρν θύβίοπ ὈγΟΆΔ]]6 σοῦ ογάγο, 
128. Σίδηρον. Ἀδιηπάυσιιθζ 1 Θπηρ]οὶ ἀκα 

[ϑν Ῥοὰν [65 Ροϊηΐεβ 46 ἢἤδο!θ5, ἐᾷ πα 15 416 

165. Ῥοϊηΐεθβ 46 ἴδποθθ βοπὲ ἀ᾽ αἰναὶπ, ἴ7π6 
Ροϊπίθ ἀθ ἤδομβ δὰ οὐὔἶνυθ ἀαγαὶϊδ ἀὰ οοπ- 
ΒΟΡΨΘΙ ΓῸΡ 46 Πιᾶ5568 ΡΟ. π6 Ροϊπί 56 γ6- 
Βούομοὺ ΘΠ ΓΘ. ἸΠ ΘΟΥΡΒ ππ Ρθα γόβιβίδηξ, 
ΤΑΙ σ]}]6 ἀ6 [δ π’ ἃ] οὐνξαῖ δ ῬΥΘΒ416 Υ6 πὶ ἃὰ 
Ροϊά5. ἀὰ γοβθᾶϊμ διῃροππό. 

134, Κυχλοτερές ἀέρεπα ἀε ἔτεινεν. 1] 
τθ πα 1 1᾽ᾶγο 46 τηϑπιὸγθ ἃ 16 τοπάσθ εἰγοα- 
Ἰαῖγθ, ϑολοίϊος : τείνας χυχλοτερὲς ἐποίησε. 
Ὑ νρῖο, πιόϊαο, ΧΙ, 860 : «.... ἄοπες δαν- 
« γαΐᾷ οοιγοπὶ [πίρῦ 56 οὰριΐα. » 

12ὅ. Λίγξε βιός. 1,65 ἀποίθηϑ5. 8 ἀπηϊταϊθηξ 

Ιὰ ἴαςοπ ἀοπὲ Ἠογηὸγα ἱπηϊΐθ "16 Ὀγιβϑοιηθηξ 
ἀθ ἰὰ οογάβ δὲ οοἰυὶ ἀδ Ἰ᾽αγτε χαὶ 56 ἀό- 

ἔοπά, δ ρᾶγ οδβεῖΐθ. οποιηαϊορέα λίγξε, οἱ 
Ρᾶγ 16 μέγ᾽ ἴαχεν 4ὰ] 5αϊῖ, Αἰίγξε εδὲ πῃ 

ἅπαξ εἰρηυένον. Οπ 16 τὰρρονΐε ἃ λίζω. 
Οδβδὲ ρίατοε. λίγγειν, ῬΡΙΩΙΠνοπιθπὲ χλίγ- 
γεῖν» ΘΟΙΠ6 ἴα ΤΟΠΊΆΡὰ6 ΒΟΙΠ6., ο᾽ 68ῖ- 
ἂ-αἰνα 16 580 τηόπηθ: ἀἐέησοπ, «8158 165 18Π- 
δι65. σΟΥΤΩΔΠΙ 1165, 

128. ᾿Οξυδελὴς... Ηοχηὸνγθ ἃ οοηϑδσγέ 
ῬΙα5. 46 νἱπρὲ γεὺβ ἃ ΘΟῸΡ {ἰγό μὰν 1᾽Ὧγ- 
ΟΠ ΟΣ Ῥαηάαλγνιιβ, ΝΙαιθ 66. 00, ΘΟΠΊΠΊΕΪ 6 

γογ αι ΠΌΠΟΙ, π᾿ οδὲ Ρὰ5 ὑπ ἴα] 486]-- 
σομάα6: « Ο᾽ 65ῖ, ἀργὸβ 1ὰ οοἸὸγϑ 4 ἈΘΒΠ]116, 

16 ῬΥΪποῖρὰ] τποθ 6 46 1᾽δοῦοῃ ἀ6 1᾿7]Παώε, 
τπ6 βουΐθ 46 ρόγρόξιθ 4] ἤπὶξ ῥρὰν ἰὰ πιουΐ 
46 Ῥαΐγοοϊο.» 

128. ᾿Ἀγελείη, 41 διηπηὸπο 16 Ραξίῃ, 

Μίποῦνθ δὲ ππὸ ἀόδ586 ᾿6]]Π] τιθιι86, 
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αὐτὴ δ᾽ αὖτ᾽ ἴθυνεν ὅθι ζωστῆρος ὀχῆες 
χρύσειοι σύνεχον χαὶ διπλόος ἤντετο θώρηξ. 

Ἔν δ᾽ ἔπεσε ζωστῆρι ἀρηρότι πιχρὸς ὀϊστός" 

διὰ μὲν ἂρ ζωστῆρος ἐλήλατο δαιδαλέοιο, 135 
Χ 

“ 

Ὰ 4 7 . Ἧ χαὶ διὰ θώρηκος πολυδαιδάλου ἠρήρειστο, 
μίτρης θ᾽, ἣν ἐφόρει ἔρυμα χροὸς, ἕρχος ἀχόντων, 

ἥ οἱ πλεῖστον ἔρυτο" διαπρὸ δὲ εἴσατο καὶ τῆς. 

Ἀχρότατον δ᾽ ἄρ᾽ ὀϊστὸς ἐπέγραψε χρόα φωτός" 

αὐτίκα δ᾽ ἔρρεεν αἷμα χελαινεφὲς ἐξ ὠτειλῆς. 140 

482. Αὐτὴ δ᾽ αὖτ᾽ ἴθυνεν, πια18 6116 (1 
εἰδὴ αἰνῖρϑα ἃ 80π ἴουν (ἰα ΜεδεἸι6Ὶ.. 1] ἴχαξ 
46 Μόπέϊ]δ5 αἱ ἐϊό "]6ϑϑό, βοὰν {π6 ἰὰ νἱο- 
ἰδείο ἀτι ἐγαϊτό 5018 Παρνυδηΐο. --- Ζωστῆρος 

ὀχῆες, 165 ἀππθᾶσχ οἱ 165 ἃργαΐθβ ἀ οοίη- 
ἴαγοῃ, (δ οοἰπίαγομ ὀΐαϊξ ἀ6 οαϊν δὲ ὈΙρανγέ 
ἀ6 ἀἴνθιβθθ σου θαγβ. Ρ]ὰ5 θὰ5, γε ῦ5 180, 

Ηοπηὸγ ᾿αἱ ἀοππο ᾿᾿ὁριτμὲϊο 46 παναίολος. 

1,65 ὀχῆξες, δυϊναηΐ 1 ΟΡΙΠΙ ΟῚ ΘΟΙΏΠΊΙΠΟ, 88 
ΒομοἸαιθηξ 58: 6 εὐϊό, Ναϊβ ὁπ νοὲ 81]|6 008, 
ΧΧ, 4:4, ὃπ οορ ρογίέ ἀδη5 ἰδ 405, οὰ 

16 ἔγαϊξ, δργὸβ ἈΥΟΙΡ ἐγανθυδέ 16 ἴουβθ, αἷ- 
τεἰπὶ 165 ζωστῆρος ὀχΐῆες, 6. 411 56π|}0}6 

ῬΓΟΌΥΘΡ 416 165 ἀρσγαΐοϑ' ἀπ σοἰ ΠΟ Ν 56 
βοποίαϊομὲ 58 1 θϑίοιηδς, 1.6 ζωστήρ 56γνδῖῖ 

ἃ ἤχου οἵ ἃ βϑύγου [ἃ ΘΓ Ά556 511 165 ΓΕΪΠ5. 

Ἠοπηὸγα αἷξ ᾿πα1{[γθιηπηθηΐ ζωστήρ οἷ ζώ- 
νὴ. Αἰπδὶ, ΧΙ, 5384 : Ἰφιδάμας δὲ κατὰ 

ζώνην.... Νύξ᾽ τ... Οὐδ’ ἔτορε ζωστῆρα 

παναίολον. Ἐπίαϊῃα. σοπίομα 16 ζωστήο 
ἀνϑο 16 ζῶμα, 4] 65: ἀδ τηέϊα], οἵ 41 [ὈΥπι8 

Ιὰ Ῥᾶσγτθ ἰηζόνγίθαγο ἀθ6 ἰὰ οὐγαθθθ. ΟἾ δβδὲ 
Π6 ἜΤΟΣ 416 ὈοδποοιΡ ἀ᾽ αΐγο5. ἀγαϊθηΐ 
[αϊῖθ ἀνὰπὲ 1ὰ]. Αὐ᾽βίασαιθ, ἃ ρυοροβ ἀ'πῃ 
ΔΌΪΓΘ ψΈγ5, Χ, 77 : ἣ διπλῇ, ὅτι δοχοῦσί 

τινὲς ταυτὸν εἶναι ζῶμα χαὶ ζωστῆρα" 

οὖκ ἔστι δέ᾽ ἀλλὰ ζῶμα χαλεῖ τὸ 

συναπτόμενον τῇ μίτρα ('Ίας ἄπο νοςὰ- 
"]ὰ τῇ μίτρᾳ ἀδΙεπάα [1,6}}ν05}} ὑπὸ τὸν 

στατὸν θώραχα, τὸ δὲ ἔξωθεν συνδέον 
πάντα ζωστῆρα. 

138, Διπλόος.... θώρηξ. 1ἃ Οου]γά588 86 
ΘΟΙΏΡΟϑδΪ 46 ἀθαχ ρΑΥ 165 : [ἃ ΘΟ] 4556 ΡΓῸ- 

ΡΓθιηθηὶ ἀϊθ, στατὸς θώρηξ, 401 ρτοιό- 

σθαϊξ ἰὰ ροιἼπ6, 16 ἀο5 οἷ 165 ἔραυ]οβ : Η] 115 
θὰ5 1.6 ζῶμα, εβρὸθθ ἀθ Ἰυροη ἀδ πιέϊαὶ, 
41 ργοϊόρϑαϊε 16 νϑηΐνθ, 16 ἀδυυϊὸγο οἱ 165 
οὐμ15568. Α 1ὰ Ἰοποίίοι 465 ἀθιιχ ρᾶγ65, 8015 

ΙῈὰ ζωστήρ, 505 16 οοἰπίυγομ, 16 πηότ8] ἦα 

ζῶμα τεϑοουνγαὶδ 16 τηόΐὰ] ἀδ 1ὰ δου γᾶ556 

“τάζω, 

Ῥτοργθιιθηΐ ἀϊΐθ, Ὑ ο]ὰ οουηπηθηΐ ἴὰ ουϊ- 
ῬΆ556 ἐξαϊῦ διπλόος, ἀοιθ ]6, ἃ 1᾿Ἔπάγοιε αἵ-- 
τοὶμξ Ῥὰγ ἰὰ ἤδοϊια ἀα Ῥαπάδσγιιβ. ΑΥ] βίαν - 
486 : ἡ διπλῆ, ὅτι καθ᾽ ὃν τόπον ἐζών - 
νυτο διπλοῦς ἦν ὃ θώραξ, χαθὸ ὑποόδέ- 

Θλητο τῷ στατῷ θώραχι τὸ λεγόμενον 
ζῶμα, καθῆχον μέχρι τῶν γονάτων ἀπὸ 
τῶν λαγόνων. 1ἃ πηδπι6 ΟὈΒΟΥ γα εϑΐ 
γόρέϊέε ἃ ργοροβ ἀὰ νεὺβ ΧΧ, 41ὅ. 

186. Διὰ μέν. ὕογεξ 1ὰ ποίε ΠΠ|, 867. 
Τι65. Ῥᾶγ βᾶη5 ἀπ ργοοόϊοιιβπηαῖ απ ρθανθηΐξ 
56 δα ἰδία γθ 1οἱ 5805 Ὀθδποοιρ ἀ’ οἴϊοτε, 115 

π᾿ οπἱ φυὰ ὀογῖνα ἄρα δὰ Ἰτθὰ 46 ἄρ, 
187. Μίτρης. ΠΥ ἃ ἃἂπ ρᾶββδαρο, Υ͂, 

807, «υὶ έϊαϊ: οἰασοίψιιθ, σοταπιθ ἀϊβθηξ 

165 Αἰεχαπάσγϊπθ, ῬΡοὺν 1 δχρ]οαίίοη 46 

μίτρη : Νείατον ἐς χενεῶνα, ὅθι ζων- 
νύσχετο μίτρην. Ὑοίεϊ Ιὰ ποΐθ ἀ᾿ Ατδίαγ χα 
511} 66 γὰχβ : ἣ διπλῆ, ὅτι χατὰ τὰ χοῖλα 
μέρη ἐζωννύοντο τὴν μίτραν χαὶ ἔστι 
διδασχαλιχὸς ὃ τόπος. 1.ἃ τηϊῖγα ἐξαις 
πὶ ΘΙ Ομ 46 Ἰαϊπη6, σαγπὶ δχτόυι θιγθπγθηΐ 

ἀδ Ρ]αιιθβ ἀ6 τρέϊζὰ], «ϑολοίϊθε. : μίτρα 
δὲ ἐλέγετο τὸ ἐσώτερον τῆς λαγόνος εἴ- 

λημα ἐρεοῦν, χαλχῷ ἔξωθεν περιειλημμέ- 
νον. Τὰ ταϊῖγ ἐΐαϊς 5085 16 ζῶμα. Αἰπθὶ 1ὰ 
Πρ Π6 ἀς Ῥαπάδγιιϑ ρεῦοθ ἀΔρογὰ 16 δὰ 

ἄὰ δοἰπίαγοη, Ρυΐ5 ’ὰ ἀοαθ 6 ἴθα!!6. ἀ6 ἰὰ 
Οὐ 5856, Ρα15 1ὰ τίσ; ο᾽ εβι-ἀτ- αἰγα θη - 

σοῦ ἀπὸ ἴθαι!!θ ἀ6 οαἶνγο, σἂν Ηομηὲνθ 

αἰτ, νεγ8. 187, 46 ἴὰ τηϊγο 46 Μόηξ[αβ ἃ 

ἐιό ΓἈροππόθ μὰν 465 [Ὄυβθγοηβ : χαλχῆες 
χάμον ἄνδρες. 

140. Αὐτίκα... ὅει5 τπαυααῤ ἀδ 1᾽0}}6] 
ἀλη5 ἰ6 πηὰπιβοῦ 46 οηῖβθ. [6 υϑὺ5 149 

δβῦ ἃιιϑδὶ πηᾶυπό 46 ὉΠΡ6], δὲ ροὺγ ἰὰ τηδπιθ 
Γαΐθοη 416 16 νϑὺ5 140, Ἰ᾽ΘΙΏΡ] οἱ ἱπΠΡΡΟΡΙΘ 
ἀπ πιοὶ ὠτειλή. (δ πιοῖ 56 γαϊίδο! ἃ οὐ- 

οοηιίπιις ονῖρθ. 1 πὰ ρϑὰξ ἄοῃς 

Ροϊηΐ 86 αἶγα ἀπ ᾿]θϑβαγθ [αἰ6 ἄνθο 1ΠῸ 
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ὡς δ᾽ ὅτε τίς τ᾽ ἐλέφαντα γυνὴ φοίνικι μιήνη 

Μηρονὶς ἠὲ Κάειρα, παρήϊον ἔμμεναι ἵππων ̓ 
- Δ᾽.» . χεῖται δ᾽ ἐν θαλάμῳ, πολέες τέ μιν ἠρήσαντο 

Ἢ 

ἱππῆες φορέειν" βασιλῆϊ δὲ χεῖται ἄγαλμα, 
ὶ 

Ἴ ,ὔ ζ ἐ ἐδ θ᾽ [ τ 2. - τῳ ὕὕ, ἡ ΄σωῳ ξ : 

ἀμφότερον χοσμιος ἱππῷῳ εἐ τ ρι τε χυὸος 1.8 

͵ 

ι 

εὐφυέες. χνῆμιαί τ᾿ ἠδὲ σφυρὰ χάλ᾽ ὑπένεοθεν - Υ̓ ῶ 4 Ἢμ. [25 τ ρ νξς ν νΥε 

ε 

Ρίγησεν δ᾽ ἄρ᾽ ἔπειτα ἄναξ ἀνδρῶν ᾿Αγαμέμνων, 
ς ἐΩΝ ἐλ Σ 5. ψ δι, γε τς δ 
ὡς εἶδεν μέλαν αἷμα χαταρρέον ἐξ ὠτειλῆς 

ῥίγησεν δὲ χαὶ αὐτὸς Ἀρηΐφιλος Μενέλαος. 150 

Ὡς δὲ ἴδεν γεῦρόν τε χαὶ ὄγχους ἐχτὸς ἐόντας, 

ἄψορρόν οἱ θυμὸς ἐνὶ στήθεσσιν ἀγέρθη. 
-“ ᾿ ἘΝ ᾽ Ζ 9 7 Τοῖς δὲ βαρὺ στενάχων μετέφη χρείων Ἀγαμέμνων, 

χειρὸς ἔχων Μενέλαον " ἐπεστενάχοντο δ᾽ ἑταῖροι᾽ 

Φίλε χασίγνητε, θάνατόν νύ τοι ὅρχι᾽ ἔταμνον, 158 

οἷον προστήσας πρὸ Ἀχαιῶν Τρωσὶ μάχεσθαι. 

ἤδομδ. Αὐϊβίαγααθ : ἀθετεῖται, ὅτι οὐχ ἂν 
λέγοι “Ὅμηρος ὠτειλὴν τὸ ἐχ βολῆς 

τραῦμα. Νοῖε ἄπ νοῖ5 149 : ἀθετεῖται 
πάλιν διὰ τὴν ὠτειλήν. Μαῖβθ 168 ἀ]5ε1- 
ῬΙ65 ἀ᾿ Αὐβίαυαιιθ ὑγουιναῖθη! ΟῚ 18 ΤΊΘΊΤΘΕΝ 

ουϊνέρ, οἱ 115 πηδιπίθπαϊθπξ 165 ἄθχ γοῦ5 
οοπῖνα ᾿οσ  ποάοχίθ Ἰθχσοργάρθισαο, Αὐὶ- 
ΒΡ] 16. δδὺ ῬΆΥΓΟ15. ἰγῸΡ σ᾽ ἈχηΠΊΔΙΡἼΘπ, δὲ 1] 
ὄϊες ἃ 1ὰἃ ρμοόβιθ 565 ἔπ Ϊβθ5, ΟΥ̓ Ζ μ9]115 
Βδὰξ 1ἴὰ ποῖθ ἐπὶ νϑὺβ 117. 

444. Ὡς δ᾽ ὅτε... ΊγρΙΙο, Επόϊαο, ΧΙ, 
67 : « [πάτιπὶ ϑαπραΐϊηθοὸ ψϑὶ! ὙἹ νου 
« ΟΒΤῸ 51 415 δθαγ, » 

142, Μηονίς, Μέοπίοπηο, ο᾽ δϑι-ἀ-αἴγα 
ΤΥ ἀΙθηπ6. 1,65 Το ἀ1θ 5. 586 πομηπηδῖθπί ὈΥ]- 
τ] Ἰνοηθπὶ Μόομπιθμβ. Ἠοπηὸγα Ἰσπογα [6 

ποτ ἦ6 ΤΥ αἴθ π5. Αὐϊδίαγααθ : ἣ διπλῆ, ὅτι 
Ὅμηρος οὐχ οἷδε χαλουμένους Λυδοὺς, 

ἀλλὰ Μήονας. --- Ἵππων. ΑΥΙΒΙΟΡΒΔΠ8 
46 Ῥυχᾶποθ 1581 ἵππῳ, ἃ τ οἰθναὶ, ἰθφοὸπ 
41 ἀοππογαῖῦ Ροατ- ΐνα. Ρ]ὰ5. 46 Ῥυέοιβ 0 ὴ 
ἅτ] 5{Ὑ]6: πηὰϊ5 ἰὰ ψυϊσαϊθ ἢ Οἶγ6. ἁιιοιΠ 6 

αἰ[Ππουϊτό. 

148. Ἔν θαλάμῳ. 1 5᾽ρὶε ἀ6 ]ὰ ὁπ πιθΡα 
οὐ ὉΠ πιρίζαιε δὴ ἀόρὸϊ 165 οῃοβθϑ ῥγτέ- 

εἴθαβ865. ογδ 1ὰ ἀοβουιρίίοη. ἐα θάλαμος 
Α]γ556, Οἀγοεόο, 11, 887-942, 

144, Βασιλῆϊ, Ῥ}ουν τὰ ρουαηα Ρουβοη- 

πᾶσα. ογα μἷτι5 Πα} ἰὰ ποῖα ἀὰ νον5 96, 

446. Τοῖοί τοι. «ϑο)οῖϊος : οὕτως σοι. 
ΠΥ ἃ 4ιείααθ οἤοβθθ 46 9]118, 66. βθιηθ 6, 
ἄδηβ τοῖοι, 16. γᾶρρεὶ ἀθ ἴὰ δουϊϑιν ἰ]η- 
68 : τοῖοι ὄντες οἷος ἐλέφας. --- Μιάνθην. 

Ἐπδία]θ : δυῖχόν ἐστι ῥήμα ἀπὸ τοῦ 
μιανθήτην γεγονὸς χατὰ συγχοπήν. 

Τ6 βᾷπρ τϑαρ} 1 Ἰπτόγιθαν 46 1ὰ πη]Έγα, 

50115 [ἃ ΤΠ 4116, οἱ οου]6 ἀ6 Ἰὰ 51: 165 ἀθὰχ 
ΟἸ15568, 

148. “Ρίγησεν.... 
ἔπειτα ἄναξ. 

161. Νεῦρόν τε χαὶ ὄγχους. [ἃ ρμοϊηῖα 

ἀδ ἔδυ. ἐζαϊε ἀϑϑι)θῖιθ. ἃ τόϑθαὰι ἀνθὸ ἅη 
Ἰραπηθηΐ ἔπ εἰ 501146, νεῦρον, οἵ ἁνγαὶξ 465 

ΘΡΟΟΒμοῖβ οὰ ἀ65 βᾶγθεβ, ὄγχοι. 
ιὅδ6. Φίλε κασίγνητε. ΟἾ ε8} 1ὰ πηόπι 11- 

ὁΘη66 46 διὰ μέν, Π|, 8357. ᾿άνις ριείτι 
ἐρἰδναοῖγς, σοτηπηθ ἀἸδαϊς ΒοίΠ 6 ἃ 66 γϑυϑ. 

Π ΗὟΝ ἃ ρΡὰ5 ππούϑηῃ 8 ἔαϊγθ ᾿πέθρυθηὶν Ἰοὶ 
16 Ῥυοοόϊθιβπιδεῖχιιθ. Οἡ 856. σαβθαΐ δι [᾽δο- 
οοπὲ ἀ6 φι. (δ 411 δϑὲ οουΐαϊῃ, ο᾽θϑὲ αυο- 
πιὸγδ ἃ ἴατε ἀθ ΄ὰ Ὀγὸνε φι ᾿ὑέχαυϊναϊθπὶ ἀπ 
ἰοπριθ. Ρεοϊόπηόθ 1᾿ Αβϑοδ]ομτῖθ ργόϊζθπ 1 
4 Ὅπ ἀδναϊξ 1οἱ ἐουνα φίλε, ργορόχϊβρο- 
τηὸπ6, οἵ 46 φὺ Ροιναῖε ἐΐνθ νραϊπηθηΐ ἰοηρ. 

- Θάνατόν νύ τοι ὅρχι᾽ ἔταμνον. ἤδγηο: 
« Ρβερὶρὶ  ωάιις πιου θην ἐπιανν,) χαρά οϑα5- 

« 58πηι δὲ ορρογειπηϊξαϊθπι του 5. Ἰπίογθη δ: 

« αἴτια]. » 

ἈΘμγ Π]π6Ζ 11] δῖτις 
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Ὥς σ᾽ ἔῤαλον Τρῶες, χατὰ δ᾽ ὅρκια πιστὰ πάτησαν. 
Οὐ μέν πως ἅλιον πέλει ὅρχιον αἷμά τε ἀρνῶν, 

σπονδαί τ᾽ ἄχρητοι καὶ δεξιαὶ, ἧς 
" , 

ἐπέπιθμεν. 
" " 3 Η . 

Εἴπερ γάρ τε χαὶ αὐτίχ᾽ Ολύμπιος οὐχ ἐτέλεσσεν, 160 

ἐχ δὲ χαὶ ὀψὲ τελεῖ, σύν τε μεγάλῳ ἀπέτισαν, 
σὺν σφῆσιν χεφαλῇσι γυναιξί τε χαὶ τεχέεσσιν. 

Εὺ γὰρ ἐγὼ τόδε οἶδα χατὰ φρένα χαὶ χατὰ θυμόν" 

ἔσσεται ἦμαρ ὅτ᾽ ἄν ποτ᾽ ὀλώλῃ Ἴλιος ἱρὴ, 
χαὶ Πρίαμος χαὶ λαὸς ἐϑμμελίω Πριάμοιο, [65 

Ζεὺς δέ σφι Κρονίδης ὑψίζυγος, αἰθέρι ναίων, 

αὐτὸς ἐπισσείῃσιν ἐρεμνὴν αἰγίδα πᾶσιν, 
στο ἮΝ ὦ , , Ὰ ἵ “4 τὶ 5 τῆσο᾽ ἀπάτης χοτέων. Τὰ μὲν ἔσσεται οὐχ ἀτέλεστα. 
Ἀλλά μοι αἰνὸν ἄχος σέθεν ἔσσεται, ὦ Μενέλαε, 
αἴ χε θάνῃς χαὶ πότμον ἀναπλήσης βιότοιο. 170 

ἢ ΡΥ, ἢ ΡΥ ἢ ς ν Καί χεν ἐλέγχιστος πολυδίψιον Αργος ἱχοίμνην 

αὐτίχα γὰρ μνήσονται Ἀχαιοὶ πατρίδος αἴης " 

χὰδ δέ χεν εὐχωλὴν Πριάμῳ καὶ Τρωσὶ λίποιμεν 

167. Ὥς, ἐέαφιι6, εἴ ἃϊηπβὶ : ἃ ρϑὰ ῥγὸβ 
ἄδὴϑ 16 56η5 ἀθ παγηζιιθ, οἵ δῃ ο[ξοξς. 

168. Μέν, ροὺν υἱὔν, πο} 6 μ᾽ 560, ΘΟΙΠΠῚΘ 
δέ Ροὺν δή ἀδηϑ πηαϊπΐ ραϑϑᾶσθ. 

4161. Ἔκ δὲ.... Τοῖίρτπιος ἐχ ἃ τελεῖ : 
ἐχτελεῖ ροὺν ἐχτελέσει, 1] Δεσοιηρ] γα. Ζέ- 
ποάοῖθ 1151 τελέσει, εἴ 1] οδηρσοαῖ ἀπέ- 
τίσαν ἐπ τίσουσιν, 86 Τδρρογΐαῃξ διχ 
Τγογεηβ5. Μαϊθ Αρατηθῆποῦ [αϊξ τἀπὸ γέ- 

Πρχίοπ ρέπόγαϊθ. 1.65. ΤΡούθη5. νἱεπάγομῃξ 

6 ]θπηθηῦ Θοπιη8 ΔρΡΡΙοατοὰ. ἀπ ρυΐη- 
εἶρε. 

164-16ὅ, Εσσεται.... (65. νεγ5 8οπέ [ὰ- 
ΤηΘιΧ ΟΠ 62 165 ΠΟΘ η5. 50] ΡΊ0 ΕταΠ]θπ 165 

ἀναὶξ ἀλη5 ἰΪὰ θοιοἢ 6, 4αλπὰ 1] μά588 Ρδ ἰὰ 

Ὀγδθῃθ ἀθ Οαγίμασθ, 1] βδοηρθαϊξ, ἀϊ- οη, 

ἃἂὰ δογὲ {πἴὰν ἀθ6 ἈΟΠη6, 

164. Ἴλιος ἱρή. 1 ΠὟῪ ἃ 4ιυ Ὧπ 568] μᾶ5- 
βᾶρο, ΧΥ͂, 71, οὰἁ ]᾽Ὅπ ἴγοινα Ἴλιον ποι- 
{τ6. Ηοπιὸγα ἀξ ἐου)οινα Ἴλιος, οἵ ἀὰ [6 - 
ταϊπῖῃ. Ῥ]5 αν, 1] [ΟΥ πη6 πθαιἔγα ἃ ργόνα|ιι, 

οἵ εἴ16 ἃ ἀοππηέ 16 Ἰαϊτη Ζ{ίι. 

106. Ὑψίζυγος, 5515. 581 ἢ ἰγῦμπθ 
6]ενέ ; Πτεόγα! θσηθηξ : [6 ΓἈΠΊΘΕΙ 5515 58} [6 

μᾶπο ἀκ μαπί. Οἱ ἀρρεοϊαϊξ ζυγά 165 ἴγα- 
ΥΘΓ565 41] γόιπιηϊδϑαϊθηξ 165 ἄθιιχ μου 5 ἀμ 

ΠΑΥΡΟ, οἵ 4] βεγναϊθπξ 46 βἰόρϑ διχ γὰ- 

ΕῚ 

Πηθιγ5, ϑολοίϊος : ἣ μεταφορὰ ἀπὸ τῶν ἐν 

ναυσὶ ζυγῶν, ἐφ᾽ ὧν χαθέζονται οἱ ἐρέσ- 
σοντες. ΝΌ]]6ὲ ρᾶγτῦ οθ. πθ ἴγοισψθ ζυγόν 
ἀΔη5 16 56η58 ῬΙΌΡΥΕ ἀθ οἱόρε. 

167. ᾿Επισσείῃσιν ῬΡουν ἐπισείῃ. (Ος 
5] Ομ οἵ ἀέροπά, σοπημη ὀλώλῃ, 46 ὅτ᾽ 
ἄν. --- Αἰγίδα. Ἄογο,, 1, 202, 1ἃ ποίθ 811: 
αἰγιόχοιο. ΠῚ 561} 101 46 1ὰ ἔθυγθαν 4 Ἴπη- 
ῬΥΪπιθσᾶ ΤαρΡΙΓο δὲ ἀέοπαϊπαπε 165 ἰοιρέ- 
[65. Ἐπδίαιμα : ὅτι τὸ ἐρεμνὸν τῆς αἰγί- 

δος νέφος ὑπεμφαίνει αὐτὴν εἶναι πυχνὸν 
χαὶ χαταιγιδῶδες.- 

168, Τησδ᾽ ἀπάτης, ρόπηι οαιι58] : οὗ 
λαπὸ ἡηαμάθηι, ἃ γυταϊϑοη ἀ6 οϑιία ρϑγῇαϊο. 

169. Ἄχος σέθεν, ἀοἷον ἑμῖΐ, οἷον ρΓῸρ- 

ἐδ} ἐδ : ἴὰ ἀουϊθυν 486 1᾿ἔργουγα ἃ ἴθ 8ι:- 

76. 
171. ἸΠολυδίψιον, αἰτέτέο, ο᾽ δ -ἂ-τ- ἀἴνῸ 

τηλπαπδηξ ἀ᾽θαπ, ὙΊΡΡΙ]6, Εἰ ρίοριος, 1, θὅ : 

«νον σἐεδηέος Ἰθϊπαὰ5 Αἴτοβϑ.» ΤΡΑΥρο] 

δϑῦ Πἢ μᾶγ5 ὈΊΘῊ ἈΡΓΟΒβέ; πιαῖβ, α᾽ἀργὸβ ἅηῸ 

ἃποίθηπμθ ὑγδά!οπ, Ναρίμθμθ Υ ἀγαὶϊῦ Πη]5 

7.415 τουΐθ5 [65 σἰνιὸγοβ ἃ 860, ὕου. Ῥαιϑὰ - 

πἷα5, ΠΠ, χυ. 1.6 πποΐ πολυδίψιον 65: τι 
ἅπαξ εἰρημένον, πιαῖβ 16 56η5 65: ὄν! ἀθηΐ. 

178. Κὰδ δέ χεν.... ὕογεζ 11, 160 οἱ 
1476, 6165 ποῖθϑ 5. 66 678, 
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Ἀργείην Ἑλένην" σέο δ᾽ ὀστέα πύσει ἄρουρα, 
χειμένου ἐν Τροίῃ ἀτελευτήτῳ ἐπὶ ἔργῳ. 171ὅ 

Καί χέ τις ὧδ᾽ ἐρέει Τρώων ὑπερηνορεόντων 

τύμῥῳ ἐπιθρώσχων Μενελάου χυδαλίμιοιο᾽ 

Αἴθ᾽ οὕτως ἐπὶ πᾶσι χόλον τελέσει᾽ Ἀγαμέμνων, 
ὡς χαὶ νῦν ἅλιον στρατὸν ἤγαγεν ἐνθάδ᾽ Ἀχαιῶν, 
χαὶ δὴ ἔθη οἴχόνδε φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν 180 

σὺν χεινῆσιν νηυσὶ, λιπὼν ἀγαθὸν Μενέλαον. 
Ὥς ποτέ τις ἐρέει " τότε μοι χάνοι εὐρεῖα χθών. 

Τὸν δ᾽ ἐπιθαρσύνων προσέφη ξανθὸς Μενέλαος " 
Θάρσει, μηδέ τί πω δειδίσσεο λαὸν ᾿Αχαιῶν. 
Οὐχ ἐν χαιρίῳ ὀξὺ πάγη βέλος, ἀλλὰ πάροιθεν 

ΡΣ ΘΑ 

ὶ 

185 

εἰρύσατο ζωστήρ τε παναίολος ἠδ᾽ ὑπένερθεν 

ζῶμά τε καὶ μίτρη, τὴν χαλχῆες χάμον ἄνδρες. 
Τὸν δ᾽ ἀπαμειῤδόμενος προσέφη χρείων Ἀγαμέμνων ᾽ 

Αἴ γὰρ δὴ οὕτως εἴη, φίλος ὦ Μενέλαε" 

ἕλχος δ᾽ ἰητὴρ ἐπιμάσσεται, ἠδ᾽ ἐπιθήσει 190 
΄ τὴ ε ῇ , 5 , 

φαρμαγ, 2 χὲεν παυσσι μελαινάων ὀδυνάων. 

474, Πύσει, ριένογαοϊοί, [αϊὰν 46 πύθω, 
ΒΥΠΟΠΎΙΩΘ ἀ6 σήπω, ρμαυϊγέβεν. 

176. ᾿Ατελευτήτῳ ἐπὶ ἔργῳ, 58π5 4116 
ΠΟΙ ΔΥΟΠΒ5 θυ πηηό ποίγο μέγα ρυβ6. 

181, Κεινῇσιν Ροὺγ χεναῖς, ν]465 : 588 

Ῥεῖ π, ἴὰ ν1}}6 π᾽αγαπί ρΡοϊπὲ ἐϊό ᾿Γῖ56. 
482. Εὐρεῖα, 1᾽ Δἀ͵δοῖ!  ροὰν 1 ̓Δάνουθο : 

ναξίο ἠϊαΐέι, ἀὰπ8 ὰπ σου. ϑολμοίϊες : οὐ 

γὰρ ἐπιθετικῶς λέγει αὐτὴν εὐρεῖαν, 
ἀλλὰ τὴν εὐρὺ τῇ διαστάσει χάσμα 
ποιοῦσαν. 

1484. Δειδίσσεο. ϑελοῖϊος : εἰς δέος καὶ 

φόθον ἄγε. Τι6 νογθδ ροέόξίχιο δειδίσσεσθα! 
ἃ δὴ οἴου 16 56η5 δοιει!ί, ὕογαζ ἰὰ ποῖβ 
[1], 190. 

186-187. Ζωστήρ.... μίτρη. ογε2 ρΡὰ5 
ἸιαπῈ 165 ποΐθϑ 465 γνϑὺβ 192 δὲ 4187, 

187. δῶμα. 1,6 ζῶμα ἐϊαϊτ απὸ εοἴΐα οἱ 

Ἰαροπ ἀ6 πηόϊὰ! 4] ρυοϊοη ρα ἰὰ οαϊ556 
7ιβαα6 δι 16 υθῃῖρ δἵ 80} 165 οἰ5565. ΕἸ]6 

ὁἰα1} οοηϑι ἀόγόθ σοιημηθ ἅπ6 Ῥάγῖθ 46 8 
ΟὨΙΓΆ556. Α ᾿᾿δπάγοις οὰ 16 ζῶμα δοιηπιθη- 

οὐ, 1ὰ οαΐγαθ86. π6 {Ππ|58810 ῬοΪμῈ ΘΠΘΟΥΘ. 
ΠῚῪ ἀναϊξ ἄοπο Ἰὰ ἄδειιχ ἐρδϊββθυγθ 46 πηέ- 
[ἃ] : οἾδϑὲ Ἰὰ 1 ομίγαϑ5ε ἀοιδίς ἃ Ηοιηὸτο, 

Ι6 διπλόος θώρηξ ἀπ γοῖ5 188, Ο᾽εϑὲ ἀδῃϑ ἴὰ 
ομγα556 εἰοιδίς αὰδ 16 σοὰρ ἃ ροχιό. Αὐ]β- 

ἴάγααθ : ἣἧ διπλῆ, ὅτι τοῦ ζώματος 

μνησθεὶς παραλέλοιπε τὸν θώραχα, 
ὥστε ἀπὸ τοῦ μέρους τὸ ὅλον δεδηλῶσθαι. 

189. Φίλος ὦ Μενέλας : 16 ποπηπδι 
Ἰοϊπέ δὰ νορδε, Οη ἃ νὰ Ἠοπηὸγο, ΠΠ1, 277, 
56 56ΥΨ 1 ἦι ποι] πα 1 ῬΟῸ 16 νοοδι, ἀργὸβ 
Ι6 νορδί πηόπιθ, πιὰϊθδ ΠΟῚ Ρὲ5 ἤδπ8 ἰὰ 
τηδπηθ ἈΡΡεἰἸαΐοπ. Ουθ᾽ φαθ5- 5 Ρυοροξθηξ 
ἀδ Ἰῖνα φίλ᾽ ἀπ Ἰθι 46 φίλος, 6ῃ [αἰϑαπξ αὶ 
Ιοπσ, ἀ᾽ δαΐνο5 46 ᾿ἰρὲ Μενέλαος κι ᾿δα 6 

Μενέλαε. 1] ΠΥ ἃ τίδϑῃ ἃ σἤΔΠρΟΓ. 
190. Ἕλχος.... Ῥάγοιροῦς : « Οπ τ8- 

τ] Πα τὰ οοἰτθ δχργθϑϑίοη ἕλχος δ᾽ ἰητὴρ 
ἐπιμάσσεται, 4πὶ ρτοῦνο 1᾿Ἰπίουυθπίϊοι 
δοῖῖνα ἄπ τηδάφδοϊπ ἄδπη58 16 ἐγαϊθιηθηξ ἀ685 
ΡΙα1658. Ἐπ οἴει, ἐπιμάσσομαι 5᾽σπῖῆθ του- 
Ἰοῦγθ ἀλπ5 Ηομπηδνα, ἃἰηϑδὶ αυΐοη 16 υοὶὲ Ἰοὶ 

οἵ ἀδὰπβ θ] βίαν 5. ραθϑασοθ ἦ6 1 Οάγῥοόε, 
ἀπη6 δοῦίοη ἀϊρθοῖθ 46 ἴὰ πηαΐῃ. » 

4191. Παύσῃσι Ροὺυν παύσῃ, ϑ8οιι5-6ῃ- 
[οπάπι σε, παύειν 58 οσοπϑίχιϊϑιπε ἄνες [ἾΔ6-- 
ΘαβαΠ ἐ6 ἰὰἃ βϑύβοππο δὲ 16 σόμιε! ἀθ ]ὰ 
ΟΠ1ο86. 
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Ἧ,, χαὶ Ταλθύδιον, θεῖον χήρυχα, προσηύδα᾽ 

Ταλθύδι᾽, ὅττι τάχιστα Μαχάονα δεῦρο χάλεσσον, 
φῶτ᾽ Ἀσχληπιοῦ υἱὸν, ἀμύμονος ἰητῆρος, 

ὄφρα ἴδη Μενέλαον Ἀρήϊον ἀρχὸν Ἀχαιῶν, 19 
ὅν τις ὀϊστεύσας ἔδαλεν, τόξων εὖ εἰδὼς, 

Τρώων ἢ Λυχίων - τῷ μὲν χλέος, ἄμμι δὲ πένθος. 

Ὡς ἔφατ᾽ " οὐδ᾽ ἄρα οἱ κῆρυξ ἀπίθησεν ἀκούσας " 

βὴ δ᾽ ἰέναι χατὰ λαὸν Ἀχαιῶν χαλχοχιτώνων, 

παπταίνων ἥρωα Μαχάονα" τὸν δ᾽ ἐνόησεν 200 

ἑσταότ᾽ " ἀμφὶ δέ μιν χρατεραὶ στίχες ἀσπιστάων 

λαῶν, οἵ οἱ ἕποντο Τρίχης ἐξ ἱπποῤότοιο. 

Ἀγχοῦ δ᾽ ἱστάμενος ἔπεα πτερόεντα προσηύδα" 

Ὄρσο᾽, Ἀσχληπιάδη, χαλέει χρείων Ἀγαμέμνων, 

ὄφρα ἴδῃ Μενέλαον Ἀρήϊον ἀρχὸν Ἀχαιῶν, 208 

ὅν τις ὀϊστεύσας ἔύαλεν, τόξων εὖ εἰδὼς, 

Τρώων ἢ Λυχίων ̓  τῷ μὲν χλέος, ἄμμι δὲ πένθος. 

Ὡς φάτο᾽ τῷ δ᾽ ἄρα θυμὸν ἐνὶ στήθεσσιν ὄρινεν᾽ 
βὰν δ᾽ ἰέναι καθ᾽ ὅμιλον ἀνὰ στρατὸν εὐρὺν Ἀχαιῶν. 

1939, Θεῖον. 1.6 πιοΐ θεῖος, ε62 Ηο- 

Τηδγθ, π᾽δϑὲ δοινθηῦ χαπη εἰΐγα ἀ᾽ μοπηθαν; 

πη 15 ΤΑΙ ΤΠ Ύ ἷτι5. ἃ ὀξέ οοπεϊάόέγέ σοπηπη6 πῃ 
ἀοπιὶ-ἀἴθα. 11 ἀναῖϊῦ απ οὐ]ῖ6 ἃ ϑραγίθ. 

194. Φῶτ(α), βΘΡΙΟΥ, μέγοϑβ, δϑδῦ ῬΓῚ5 1οἱ 

ΘοΙη6 {πὸ αἰ ΠΟΠΠΘαγ. 

19ὅ-197." Ὄφρα.... (ε5 ἰγοὶβ ψ6 5 δοηΐ 
νέρέτό5 Ρ᾽ι5 θὰ5, 20ὅ-207, μὰν 16 Ππηβϑβᾶρϑι, 
16 ῬΥΘΙΏΪΟΙ δὲ ἰ6 ἰγοϊϑιδιηθ βοπὲ τηᾶγηπέβ 
αἴ ο»6]5 ἀδη5 16 τηδηαβοῦὶὲ 46  δηΐβθ, {7πὸ 

ποῖ ἀϊξ 46 16 Ῥυθιηὶο οϑὲ βϑυγα οπάδηΐ 
Ἰαῖ : ὅτι νῦν παρέλχει. Π1 πὟ ἃ ρμοϊπὲ ἀδ 
ποΐθ 50} 16 ἐγοϊϑιὸτηθ, Νῖαϊβ 16 βθοοπά ηἶἾὰ 

ἉΘΠΙΠ 8565 851 [ὍΠ γίνη 6. 16 ῬΥΘΠΊΙΘΥ. 

1,6 ᾿γοϊβιτηθ 56} βοῦν γαΪΣ αἰ ραγαΐ ΠῚ 585 

ἀοπηπιασα. Τὐ αἰ Πόιὸ56. π᾿θϑὲ μοὶπὲ ἰοπάόο. 

196. “Ὅν τις.... (δ ν6γ8 56 ἔθυπηπθ ΔΓ 
ἴγ015 βδροπαόρϑ. 

198. Οὐδ᾽..., ἀπίθησεν, δὲ 1] 5 ΘΠ ΡΓΘϑϑᾶ 
αἀ᾽ ομέϊν, Ἄονος [ὰ ποῖθ 1, 220. 

800, Ἥρωα, Εἶτα ἀἶ Βοππϑιν. Ὑογεζ 
Ρὶα5 μΒαμὰξ ]ὰ ποῖθ ἄὰα νϑὺϑβ 494. Αρβδιημθπηη0 

ἃ γουΐα ἀἶγο, 6 ποῦϊε Μαολαοι;, οἱ ΤΑΙ ΙΥ- 

115 μου 6 16 ἐρὸσ- πος ΝΙδοιοη, 

202, Τρίχης ἐξ, νϑπαπὲ 46 Τυῖοα, ὕου. 

Π|,. 729, οὰ οοἔξε ν1}]16 δϑὺ ποιηπιόε Τρίχχη, 

ἀ᾽ αργὲβ 1 ΟΡ ΕΠΟρΥἈρΡΠ)6. οὐάϊπαιγ Βοίῃβ 
γοπάγαι! αι Ὅη ἔξ αἰσραγαϊίσα 1ὰ ἸΙΘΘΠ66 

πηόεϊααθ, δὲ χαοη σόϊ! 1 εἰ Τρίχχης, 6α 
ὀογιναηΐ 501: οἱ Τ᾽ ρίχχης οἱ ἕποντ᾽ ἐξ, 501} 
οἵ οἱ ἕποντ᾽ ἐκ Τρίκχης. Ανγες τπ ρᾶγαι] 
ϑυϑίδπηθ, 1] [πάγαις γείαιγα ἃ σμᾷπαθ 1π- 

βἴδη! 165 νϑῦβ 4 Ηοιηὸγϑ. 

204, Ὄρσ᾽ ρουὺν ὄρσο. 
204-205, Καλέει.... ὄφρα ἴδῃ, νοσαέ τὸ 

μὲ νἱάθας. "ἸδῊ π᾿ εϑὲ ρ]ι5 ἃ 146 Ε}Π, ΘΟ πι6 

ἂιι γ6γ5 19, Πηλὶ5 81 ᾿ποΥθη. (Οδϑὲ τη6 
ΒΘΟΟΠ46. ῬΘΥΒΟΠΠΘ. 

206 -207. Ὄφῥῤρα.... ὕογεξ ρμ]υ5. Πδαΐ 
419ὅ-197 εἴ 165 ποίθϑ 51} 665 {7018 γ6 78. 

ὙΟΥΘ6Ζ ἀπι581, ΠΠ, 60-69, ἃ ΠΟΙΘ 8111 [65 τέ- 

Ρέόξεοηϑ. 

209. Βὰν δ᾽ ἰέναι, οἱ 115 τηλγο ἢ γθηξ ῬΟΌΓ 
4116. Οπ ἰσοῦνα ᾿᾽ἀπαΐοριο 46 66 μ]Ἤοπαϑπίδ 
Θῃ ἰαἰϊπ. Ῥ]αδιιο, 16 σαν, 111, νι, 9 : 
Ῥρογδοίμς ἔν. Οδβδὲ οοϊητηθ ὉΠ 80  ΘΠΪν 

ἀδ οχργθϑϑίου. μοπιόγίιιθ. Βάν οϑὲ ρον 
ἔθαν, ἔδησαν, ἀε ἔδην. 
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ἵχανον ὅθι ξανθὸς Μενέλαος 

{Ἐν 

210 

βλήμενος ἦν (περὶ δ᾽ αὐτὸν ἀγηγέραθ᾽ ὅσσοι ἄριστοι 
χυχλόσ᾽, ὁ δ᾽ ἐν μέσσοισι παρίστατο ἰσόθεος φὼς), 

αὐτίχα δ᾽ ἐκ ζωστῆρος ἀρηρότος ἕλχεν ὀϊστόν᾽ 
Δ οὗ 

τοῦ δ᾽ ἐξελχομένοιο πάλιν ἄγεν ὀξέες ὄγχοι. 

Λῦσε δέ οἱ ζωστῆρα παναίολον, ἠδ᾽ ὑπένερθεν 21Ὁ 

ζῶμά τε χαὶ μίτρην, τὴν χαλχῆες χάμον ἄνδρες. 

Αὐτὰρ ἐπεὶ ἴδεν ἕλκος, ὅθ᾽ ἔμπεσε πιχρὸς ὀϊστὸς, 

αἷμ. ἐχμυζήσας, ἐπ᾽ ἄρ᾽ ἤπια φάρμαχα εἰδὼς 

πάσσε, τά οἵ ποτε πατρὶ φίλα φρονέων πόρε Χείρων. 

Ὄφρα τοὶ ἀμφεπένοντο βοὴν ἀγαθὸν Μενέλαον, 220 

τόφρα δ᾽ ἐπὶ Τρώων στίχες ἤλυθον ἀσπιστάων᾽ 

οἱ δ᾽ αὖτις χατὰ τεύχε᾽ ἔδυν, μνήσαντο δὲ χάρμης. 

ἜΝνθ᾽ οὐχ ἂν βρίζοντα ἴδοις Ἀγαμέμινονα δῖον, 
᾽δὲ , ἡ "δ᾽ 5 2 7, 

οὐδὲ χαταπτώσσοντ᾽, οὐδ᾽ οὐχ ἐθέλοντα μάχεσθαι, 

ἀλλὰ μάλα σπεύδοντα μάχην ἐς χυδιάνειραν. 220 

Ἵππους μὲν γὰρ ἔασε χαὶ ἅρματα ποικίλα χαλκῷ" 

χαὶ τοὺς μὲν θεράπων ἀπάνευθ᾽ ἔχε φυσιόωντας 

Εὐρυμέδων, υἱὸς Πτολεμαίου Πειραΐδαο" 

τῷ μάλα πόλλ᾽ ἐπέτελλε παρισχέμεν, ὁππότε χέν μιν 

γυῖα λάδη χάματος, πολέας διὰ χοιρανέοντα᾽" 

5318. Ἔχ ζωστῆρος. ὕογοΖ Ρ]1ι5 Πααὲ, 
γ6 15 4132, 1ὰ ποῖδ 8} ζωστήρ. -- Ἕλχεν, 

γεῖρο εἷλχεν. δολοῖϊος : Ἀρίσταρχος Ἴα- 
χῶς, ἕλχεν. 

214. Πάλιν, γείνο, ἀόρεπὰ ἀε ἐξελχο- 
μένοιο, οἵ ποῆ ροϊπί ἀθ ἄγεν. «ϑολοίϊες : 

τούτου δὲ ὀπίσω ἑλχουένου χατεάγησαν; 
συνετρίόησαν, αἱ γωνίαι. 1.6 μᾶδϑᾶρθ 
π᾿ ἴα ἀπουπο ἀπ ου]τό. 81 165 ὑγαάιοίθιβ 
Υ οπὲ ἐομοπό, ο᾽δϑὶ 4π᾿}}5 Π6 88 ϑ0ηΐ Ῥὰϑ 
ἀοππό ἴὰ ρεῖπθ 46 11 οοίτα 56 Π0116, οἱ 
4}}5. οπῦ ἱρπογό 46 πάλιν, ἀδῃ8. 1ὰ 

Ἰδησιιθ Ποιπόγιαιιθ, βρη 8 του] Ογ 5. τῶι 

γηοινθ)θηυ πὶ αΡΡΙδγΘ. --- Ἄγεν. ΒοΟΙΠΕ : 

« Ἄγεν ῥγὸ ἔαγεν, ἐάγησαν, υὐ ἄγη Π 
« (ΧΥ]), 804. Ἄγεν Ρῆὸ ἄγησαν, ἤγησαν 
« ἃ" ἄγω, ἄπιοο, ἀδ 40 4}1} οορτίαηΐ, ἴπ- 
« υϑιζαΐαπη 68, ΕΌΡΠΙΟΡ οχίναοί βαριτ 

« άπ ἰγδοῖϊ ϑαπῦ: 404 γΘΓῸ 51 Π}}}1π|5. δϑὲ 
« 4υδπὶ ουγναΐοϑβ 6556, » 

250 

216-217. Λῦσε δέ οἱ... ὕογε Ρ]05 Βαιὶ 
4182, 187, 187 οἱ [65 ποῖβϑ 511} (65 

γ 675. 

219. Πατρί ἃ ρου οοτηρ!όπιοπξ οἱ : αἷ 
Ρὲν6 ἃ [ιϊ, ἂὰ ρὲτα 46 Μίδομδομ, ἃ Εϑοιι- 

Ια ρ6. --- Χείρων, 16 Οδηΐαυγο ΟΒῖνοπ, ΟὨΙ- 
ΤῸπ ἀναὶϊξ αὐδ8ὶ δηϑεϊσπό 1ὰ τηέάθοίηθ ἃ 

ΑΟΝΉ16. Οἷδϑὲ Ἰὰ β8π58 ἀουΐ δα 41 ἃ δρογέ- 

ἀἰτό 1ὰ (016 46 ᾿᾿δάδυοαίοι αἦΑΟΒ1]16 Ρᾶν 

Ομίτοι. ΤΡ  116 ἀ οιημὸνο ἃ ἐϊό ἀπῖαιιθ-- 

πηθηΐ ὄϊενέ μὰν 588 τηὸγβ οἷ Ῥὰν ῬΗαηϊχ. 

238. Εὐρυμέδων. ΠΥ ἃ ΡΙαβῖθιν5 Εὰ- 

γυηθάοη ἀλῃ5 ἩἨομπηδτο : ὰἢ ΘΟ ΡΆΡ ΠΟΙ ΠΟ 

Ναεβίου, ΥΠ|, 1414; ὰπ τοὶ ἀ Ἔρ!νο, Οάγε- 

σό6, ὙΠ, ὅ8, οἱ οεἰαϊ-οἰ. Οὐδ] α1-οἱ π᾿ δϑὲ μὰ5 
οοημα ἢ ]]Π6Θιγ5, δὲ 5σὸπ μὲσ δὲ 5805 δἴθαὶ 

950Πΐ 1155] ΠΟΘ Π115 αι Τὰ]. 

280. Ἰ]ολέας διὰ χοιρανέοντα, 6 ΡοΥ- 
[ἀπ 565 ΟΥΓῸ5. ἃ ἔγάνϑυϑ ἰὰ ἴοιιϊθ, ο᾽ ἐδ -ἃ - 

ἀἴνο ἀδπϑ 1 αγπηόθ. 
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αὐτὰρ ὁ πεζὸς ἐὼν ἐπεπωλεῖτο στίχας ἀνδρῶν ̓ 

χαί ῥ᾽ οὺς μὲν σπεύδοντας ἴδοι Δαναῶν ταχυπώλων, 

τοὺς μάλα θαρσύνεσχε παριστάμενος ἐπέεσσιν" 
3 » εχ , ἤ ὃ . ᾿ς ΛΗ͂ΜΌΙ 
Ἀργεῖοι, μήπω τι μεθίετε θούριδος ἀλχῆς 

οὐ γὰρ ἐπὶ ψευδέσσι πατὴρ Ζεὺς ἔσσετ᾽ ἀρωγός᾿ 2895 

ἀλλ᾽ οἵπερ πρότεροι ὑπὲρ ὅρχια δηλήσαντο, 

τῶν ἤτοι αὐτῶν τέρενα χρόα γῦπες ἔδονται" 
ἡμεῖς αὖτ᾽ ἀλόχους τε φίλας χαὶ νήπια τέχνα 
ἄξομεν ἐν νήεσσιν, ἐπὴν πτολίεθρον ἕλωμεν. 

Οὕστινας αὖ μεθιέντας ἴδοι στυγεροῦ πολέμοιο, 280 

τοὺς μάλα νειχείεσχε χολωτοῖσιν ἐπέεσσιν᾽ 

Ἀργεῖοι ἰόμωροι, ἐλεγχέες, οὔ νυ σέδεσθε: 

Τίφθ᾽ οὕτως ἕστητε τεθηπότες ἠύτε νεύροὶ, 

292. Σπεύδοντας, 56 πηρίξαηξ ἐπ ἐϊαΐ, 
Ρτέῖβ ἃ ᾿᾽αινσα, πὸ 85 ἐραυσπαηὶ ροϊῃῦ ]ἃ 
Ροῖμθ. Αὐὶβίασαθ ἢ διπλῇ» ὅτε; τὸ 
σπεύδοντας οὐχ οἷον ταχύνοντας, ἀλλ᾽ 

ἐνεργοῦντας χαὶ καχοπαθοῦντας. 1. ἴγὰ- 
ἀποῖοπ Μεοιϊπαπέες τοϑῦ ροὶπὲ οχδοίθ, 

γογο ἰὰ ποῖος ΤΠ, 99. 

235. ἱῬευδέσσι, μεν αϊς, 465 ἴουυθ65, 
ο᾽ ἐβι-ἀ- αἶγα 165 Τυουθηβ, ιϑολοίϊες : οὐδὲ 
γὰρ ἐπιδοηθήσει ὁ Ζεὺς τοῖς ψεύσταις. 
Απ Ἰοὰ ἀθ Ψψευδέσσι, κα]δοι, ἀαθ] α68- 
1Π5 ᾿Ιδαϊθηΐ ψεύδεσσι, 5 5ϊαπε, ΑἸΟΥ5 16 
565 ἐζαϊξ, 416 ΤαρΡΙΪΘῚ πῈ πη πογὰ ρᾶ5 46 
ΒΘΟΟΌΓΣΙΣ 65 ατροβ : ποῖ ορῖὲ πιοπάαςσ {αἰ- 

διισχιιθ ατιαιἐαΐον. ΑΥἱϑδῖαυσαθ ἃ ργέϊέχέ 

Ψευδέσσι, ΄υοίααο 1 Δα]οο Ψευδής πὸ 56 
ροῦν Ροϊπὲ 41||6γ8 ἀἄδη5 Ἠοπιὸγθ. 7,68 
ΥΘΥ5. δ] 1ναπΐβ8 561} }}] 6 ηΐ ΡΓΟΌνΘΙ 4} 5᾽ἀρσὶΐ 

6. εἴΐοε 465 Τυουθηβ. Μέμιο ἄνες Ψψεύδεσσι» 
ὁ ἀδνγαῖξ ρϑαϊ-ὀσο ᾿᾿δπίθπάγο 465 ΤΥΟΥΘη8. 
(δ. βευαϊξ 1 Δ) 5ῖγαιε Ῥοὰν 16 σοπογεῖ, 465 
γιδηι ΟΠ065 ῬΟῸΡ ἀ65 γηιθηιίθι 5. Τι6 56η5 ἀ6 
ἐπί, ἀδνδηὶ 1᾽δἀ]θοι ψευδέσσι, τέρομά ἃ 
ἀν Σ ἐπὶ ρον ας, αυλπα 1] 5᾽᾿ἃσὶξ 46 σϑῃβ 
ΒΔ 5 [0]. 

280, Ὑπὲρ ὅρχια. ὕογο 1ὰ ποία ΠῚ, 
299. 

2837. Τῶν, ο᾽ εε:-ἂ- αἶγα τούτων. 
298. ἫἩμεϊς αὖτ᾽, οἴ ποῃ ρμὰ5 ἡμεῖς δ᾽ 

αὖτ᾽. ϑείοῃ. Αὐἱβίασαῃᾳθ, αὖτε, ἃ οδίζα 
ΡΪδσθ, ἃ θχϑοίθμῃθπέ 1ὰ ναΐθαν 46 δέ, οἱ 
1! π᾿οδὲ πα]]θπιθηΐ ᾿οδοίη 46 [αἰνα αἶγα ἃ 
Ἠοπηὸτα ἀθιχ [οἷς 1ὰ τηδιηθ οἰοβ6. Αὐὶβ- 

ἴἄγ σα ἃ ΡαγΘΠ]ομθμὲ γϑίγα πῃ δ᾽ ἀδναπὶ 

αὖτε, ΧΥ͂, θῦ9, εἰ ἀοναπὶ αὖ, ΧΥ͂ΙΙ, 672. 
ΒοΟΙΠ6 οοπίαδϑία 16 ρυϊποῖρα ἀ᾽ Αὐιϑίασααθ, οἵ 
τ τ θη Ἰοὶ δ᾽, α φιοα ορροϑῖῖα ἢφο 58- 
« Ρϑυουθιι5, ἀγοίθαθ οὰπὶ 115 ΘΟΠ] ποῖα, 
« τοααίγονα υἹἱάθηΐασ, » Βοίῃα τηαϊπέϊοπὲ 
46 πιέπια δ᾽ 445 165 ἀθὰχ ἃπΐγ65 Ραβϑᾶρσθϑ, 
Νία!5 ποιι8 Ἀ]Π0π5 νον, σϑὺβ 240, οὕστινας 

αὖ, 4] 688 τοῦῖ ἃ [αἱξ 1 ἐφαϊναϊεπὶ 46 οὕσ- 
τινας δέ. 

242, ᾿Ιόμωροι. Αγ δίαταιθ, : οἱ τοὺς 
ἰοὺς ὀξεῖς ἔχοντες. Τ᾽ Δα] Θο: μωρός οὐ 
μόρος, ἀδπ5 16 ἀϊαϊθοῖθ οΥ̓ΡΥΊ6Π, 5ιρ Πα 
ὀξύς, αἷρᾷ, Οερεπάδλτιε ἰὰ τον πη 8150} 

μωρος, εἶιθζ Ἠοπιὸγθ, 56π|0}}6 ἱπάϊ ον 

Ῥαγίουξ λαῤϊέεέό, ἑαϊεπέ; οἷ ἰόμωρος ἀοιῖ 
ΒΙσΏΙ ΠΟΥ ΠΆΡ1|6 ἃ ἸΆΠΟΟΙ 465 ἤδο!ιθβ. ΠΥ ἃ 
101 ὑπὸ 1Δ4έθ πιορα]θ. Αρδιπθιηποπ [διμ' Τ6- 
Ῥτόοῃ 46 π᾽ξἔχθ θοῃ5. «α ἃ σοπη)αἰγα 46 
Ἰοΐπ : ἰόμωροι ἐχυϊναυξ ἀοης ἃ ἐάολοδ. Τιὰ 
σ͵ΔΙΠΠιΔῖΡ 6 σΟΙμραγαῖνα [0506 16 56η5 λα- 
ὀίϊθ, οοαϊ αὶ βουῦ 16 ρ]υβ παϊυγα!!οπηθπὶ 
ἀπ σοπίοχίθ. Οαγιϊι5 οἱ ἀ᾽ δαΐγο5 ἀόγιναπε 16 
βθοομά ἐϊόπιθπε ἀ᾽ ἰό-μωρος (6 ἰὰ γνοίης 
μερ, μᾶρ, εἴ δὴ ἴοπι "᾽ ἐφαϊνα]επί ἀ6 φρων 
ἀλπ8 δαΐφρων, μελίφρων, εἴα. Ο᾽ 65: ἃ οοἴἴ6 
ΤΆΘΙΩ8 μερ, μᾶο 416 86 ταϊδομοηΐ 16 ἰδτπ 

μ1θ 10)", 165 ταοῖβ συ θο5 μέρμερος, μέριμνα, 
μάρτυρος. Τῤω Ῥτονίθηξ ἀ᾽ ἀπ σμαπρθιηθηΐ 
ΒΘ] 0] 016 ἃ ο6 αἱ φαΐ ἃ ργοάμ ταλαίπωρος 
(εἴ, ταλαπείριος), φώρ (ταοῖπα φερ); δῶμα 
(τοἴπα δεμ). 

548, Τίφθ᾽ ρουγ τίπτε; τί ποτε : οἰ" παηιἢ 
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αἵτ᾽ ἐπεὶ οὖν ἔχαμον πολέος πεδίοιο θέουσαι, 
ε “- αὐ ὦ ᾿ ΕῚ 

ἑστᾶσ᾽, οὐδ᾽ ἄρα τίς σφι μετὰ φρεσὶ γίγνεται ἀλχή; φῃ 5 
ς ὧλ «“ . Ρ» . ῇ 

Ὡς ὑμεῖς ἕστητε τεθηπότες οὐδὲ μάχεσθε. 

ἮἯἮ μένετε Τρῶας σχεδὸν ἐλθέμεν, ἔνθα τε νῆες 
σι νΨ' 9 “ “- “ἃ } ῇ εἰρύατ᾽ εὔπρυμνοι, πολιῆς ἐπὶ θινὶ θαλάσσης, 

“ ᾿] " " 3. ἡ ε - 

ὄφρα ἰδητ᾽ αἴ χ υμμιν ὑπέρσχη χεῖρα ἹΚρονίων ; 

Ὡς ὅγε χοιρανέων ἐπεπωλεῖτο στίχας ἀνδρῶν" 250 

ἦλθε δ᾽ ἐπὶ Κρήτεσσι, κιὼν ἀνὰ οὐλαμὸν ἀνδρῶν. 
Οἱ δ᾽ ἀμφ᾽ Ἰδομενῆα δαΐφρονα θωρήσσοντο᾽ 
᾿Ιδομενεὺς μὲν ἐνὶ προμάχοις, συὶ εἴχελος ἀλχὴν, 
Μηριόνης δ᾽ ἄρα οἱ πυμάτας ὥτρυνε φάλαγγας. 

Τοὺς δὲ ἰδὼν γήθησεν ἄναξ ἀνδρῶν ᾿Ἀγαμέμινων, 958 

αὐτίχα δ᾽ Ἰδομενῆα προσηύδα μειλιχίοισιν᾽ 
Ἰδομενεῦ, περὶ μέν σε τίω Δαναῶν ταχυπώλων 

ἠμὲν ἐνὶ πτολέμῳ ἠδ᾽ ἀλλοίῳ ἐπὶ ἔργῳ, 
ἠδ᾽ ἐν δαίθ᾽, ὅτε πέρ τε γερούσιον αἴθοπα οἶνον 

Ἀργείων οἱ ἄριστοι ἐνὶ χρητῆρι κέρωνται. 260 

Εἴπερ γάρ τ᾽ ἄλλοι γε χαρηχομόωντες ᾿Αχαιοὶ 
δαιτρὸν πίνωσιν, σὸν δὲ πλεῖον δέπας αἰεὶ 

ἕστηχ᾽, ὥσπερ ἐμοὶ, πιέειν ὅτε θυμὸς ἀνώγοι. 

γ ΨῸ ὄρσευ πόλεμιόνδ᾽, οἷος πάρος εὔχεαι εἶναι. 

Τὸν δ᾽ αὖτ᾽ Ἰδομενεὺς, Κρητῶν ἀγὸς, ἀντίον ηὔδα" 965 

Ἀτρείδη, μάλα μέν τοι ἐγὼν ἐρίηρος ἑταῖρος 
ἔσσομαι, ὡς τὸ πρῶτον ὑπέστην χαὶ χατένευσα᾽ 
ἀλλ᾽ ἄλλους ὄτρυνε χαρηχομόωντας Ἀχαιοὺς, 

9λά, Πεδίοιο, ἀδπ8 1ὰ μ]αῖπθ. ὙογοΖ ἰὰ 
ποίρ 1, 78ὅ, 

248. Εἰρύατ᾽ ρουν εἰρύατο, εἴρυντο : 
σωδαιιοία διιπέ, 

261. Οὐλαμόν, 5γποηγίαα ἀδ στίχας. 
ἈΡο]]ομϊα8 : οὐλαμιός" τάξις. χαὶ ἔστι 
χατὰ τὸ ἔτυμον οὐλαμὸς ἣ εἴλησις χαὶ 

ἐπὶ τὸ αὐτὸ ἄθροισις τῶν ἀνδρῶν. 
2ῦ6. Μειλιχίοισιν. Τὐε]Πρ56. ἀὰ τποὶ 

μαγοῖΐ 5 ϑϑὶ [γόψιθηϊο ἀπ Ἠομηὲγθ. Υου. 1ὰ 
ποίθ 1, ὅϑ89, 

267. Περὶ.... Δαναῶν, ρ»ῶ Ταπαΐδ, Ρ]υ8 
46 Ρᾶ5 τπ 465 αιιίγε8 ατρο5, 

Ωῦὅ9, Ἔν δαίθ᾽ ρουν ἐν δαιτί. --- Γε- 
ρούσιον.... οἶνον, 16 νἱπ 4υῸἢ. 5θυγαϊξ ἀλπ5 
165 [οϑπϑ ἀοπὶ 1] οϑὲ 4ιαθϑίίοη Ρ]115 Ρᾶ5, 
γειβ 344-846. 1,65 Θοηγῖνεϑ  ζαϊθπὶ [65 στὰ πα 5 

ΟΠ οἴ5. ἀθ 1 αστηόθ, 165 Βοιημηθ5. ἐπι (ΟΠ561], 

168 γέροντες. 
262. Δαιτρόν. Ἐπδίαιῃο 1᾿δπίοπαά ἃάγοι- 

ῬΑ] θιπθηΐ, οἱ 16 σα άπῖτ, μεμερισμένως; μα!" 
γαΐίοι. Ὦ᾽ αὐἴγο5. δὴ ἰοπῦ ἀπ δι βία με, τό- 

σίπηθ 46 πίνωσιν : τὸ δαιτρόν, ἰὰ γαϊίοῃ, 
Οὐδὲ ὧι ἅπαξ εἰρημένον. 

208. Ἀλλ᾽ ἄλλους. 1,65 ατρο5 οπὲ ἴοιι- 
705 δἰπιό 165 Δ] ςτέγατο 5. Ο6}16 46 ἀλλά 
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ὄφρα τάχιστα μαχώμεθ᾽, ἐπεὶ σύν γ᾽ ὅρχι᾽ ἔχευαν 

Τρῶες " τοῖσιν δ᾽ αὖ θάνατος χαὶ κήδε᾽ ὀπίσσω 970 
“ Ὶ ᾿ πος Ἔν 
ἔσσετ᾽, ἐπεὶ πρότεροι ὑπὲρ ὅρχια δηλήσαντο. 

Ὡς ἔφατ᾽ " Ἀτρείδης δὲ παρῴχετο γηθόσυνος κῆρ. 

Ἦλθε δ᾽ ἐπ᾽ Λἰάντεσσι, χιὼν ἀνὰ οὐλαμὸν ἀνδρῶν᾽ 

τὼ δὲ χορυσσέσθην, ἅμα δὲ νέφος εἵπετο πεζῶν. 
Ὡς δ᾽ ὅτ᾽ ἀπὸ σχοπιῆς εἶδεν νέφος αἰπόλος ἀνὴρ 215 
ἐρχόμενον χατὰ πόντον ὑπὸ Ζεφύροιο ἰωῆς" 

τῷ δέ τ᾽ ἄνευθεν ἐόντι μελάντερον ἠύτε πίσσα 

φαίνετ᾽ ἰὸν κατὰ πόντον, ἄγει δέ τε λαίλαπα πολλήν" 

ῥίγησέν τε ἰδὼν ὑπό τε σπέος ἤλασε μῆλα" 
τοῖαι ἅμ᾽ Αἰάντεσσι Διοτρεφέων αἰζηῶν 280 

δήϊον ἐς πόλεμον πυχιναὶ χίνυντο φάλαγγες 

χυάνεαι, σάχεσίν τε χαὶ ἔγχεσι πεφριχυῖαι. 

Καὶ τοὺς μὲν γήθησεν ἰδὼν χρείων Ἀγαμέμνων, 

χαί σφεας φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα ; 

Αἴαντ᾽, Ἀργείων ἡγήτορε χαλκοχιτώνων, 285 
σφῶϊ μὲν (οὐ γὰρ ἔοιχ᾽ ὀτρυνέμεν) οὔτι χελεύω᾽ 
αὐτὼ γὰρ μάλα λαὸν ἀνώγετον ἶφι μάχεσθαι. 
Αἱ γὰρ, Ζεῦ τε πάτερ, καὶ Ἀθηναίη, καὶ Ἄπολλον, 

τοῖος πᾶσιν θυμὸς ἐνὶ στήθεσσι γένοιτο. 

εἰ ἄλλος ε5ὲ ρογρέξαυβ!β, βανγίουξ ο62 ἰδ 5 
«ΑΤΕΖ.65, βαγίοιξ οἢ62 Ρ]αΐομ. 

269. Σύν γ᾽.... Τοῖρπο σύν εἰ ἔχεναν : 
συνέχεναν, οπὲ Ῥγοαμ]ό. 

271. Ὑπὲρ ὅρχια. γε [ὰ ποῖθ 11,299. 
278, Αἰάντεσσι, 165 ἀειιχ ΑἸαχ. 
276. Ζεφύροιο. 8.1. 16 Ζέρῃγνε 4Ἦο- 

"δ, γΟΥ. ἴὰ ποίβ ΠῚ, 147. 
277. ᾿Εόντι, ἐΐαπι. Ζόποδοϊε ὀοτγίναϊξ 

ἰόντι, 5᾽ ἀναποαπξ. Μίαϊβ 16 σμθυυῖθν δὲ ἱπι- 
ΤΟ 1] 6. 511} 50Π ΧΤΟΘΠΟΥ. 

378. Φαίνετ᾽ ροὺν φαίνεται, ἀρραγεί. 
252. Κνάνεαι. Ζέποδοιδ γδπιρ!αςαὶξ 66 

πλοῦ ΡᾺν ἡρώων. ΑΥἱδίανχαδ ἴα] ΓΘ ΑΓ ΌΘΡ 
416 ο᾽ έϊαιε ἀξίχαϊγα τπὶ ἔγαὶξ θϑβοπίιο] ἀ6 ἴὰ 
Ποπηραγαΐίϑοι : γέγονε δὲ ἀντιπαράθεσις 

τοῦ μέλανος νέφους πρὸς τὸ χνυάνεαι. 
280. Σφῶϊ, ΑΡρο]]οπίιι5 : ὑμεῖς οἱ δύο, 

ἢ ὑμᾶς τοὺς δύο. Ο᾽ 65: 1 ἈοοιΙ58 1, 51 οἡ 16 

[αι ἀέροπάτε ἀθ χελεύω. [6 γοῖβθ 89, 

Οὔτε σε νειχείω περιώσιον οὔτε χελεύω, 
5611} 16 ̓πι50Πῆιὸν οἴ ἱπτουργέξαϊοη, θῈΡ- 
ΠΟΙ Ῥγέ[δγθ γοῖν ἀλη5 σφῶϊ μέν 16 σοπι- 
τηθποθιηθηΐ ἀ᾽Π6 ΡῃΓα56 4 ΑΡΔΙΠΠΘΙΠΠΠΟΙ Π6 
Βπὶξ ροϊηῖ, οὰ ἀοπὲ 1] οἰϊᾶπρε 1ὰ οοπϑέγιο- 

ἴοπ : χελεύω 5θγαὶϊξδ ᾿υὶ5 81015 ἀἾἿπ6 πηᾶ- 
ΠΙὸρΘ Δ 501ι6. Π᾽ Δαΐγοβ η6 πχοίξαπὶ ἀΔη5 ἰὰ 

Ῥαγοπιμὸβο χὰ6 165 τηοΐβ οὐ γὰρ ἔοικ᾽, εἴ 
ΘοΟμδίχδοπί : οὔτι χελεύω -σφῶϊ ὀτρυνέ- 
μὲν (σοἰέϊοοε τὸν λαὸν, τοὺς στρατιώτας). 
Τ)᾿ αν ο8 πῆ π6 γοϊθπῦ Δ Π5 06 γ6Γ5 4 Ἶ 1 Π 
τοχίθ οουγοιαρι. Βοίδο ρσόροβα 46 ᾿ἰγὸ : 
Σφῶϊ μὲν οὔτ᾽ ἄρ᾽ ἔοιχ᾽ ὀτρυνέμεν, οὔτε 
χελεύω, πόφψιι6 ἐρίξι" γος φιΐάσηε ἱπιοϊέανὶ 
εἰδοοί, πόφιο ααἀλογίον. ΝΙ αἱδ ποὺβ 6 ἀθυοῃϑ 

ΤΊθπ ομάπ ρον Ἰὰ οἁ Ἠοπιὸγο 5 1πίουργὸΐθ 5818 
ἴχτορ ἀ’ εἴζουνῦ, δὲ βὰν 1ὰ]-πηθιηθ. 

287. Αὐτώ, ἐμοὶ, σρονίς νόϑίλα : 588} 
4υ Ὸπ αἷΐ βϑδοίμ 46 τοιιβ αἰραιοππθι, ΟἾ θδΐ 
Ις ἀμεὶ, 
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τῷ χὲ τάχ᾽ ἠμύσειε πόλις Πριάμοιο ἄναχτος, 
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290 

χερσὶν ὑφ᾽ ἡμετέρησιν ἁλοῦσά τε περθομένη τε. 
Ὡς εἰπὼν, τοὺς μὲν λίπεν αὐτοῦ, βῆ δὲ μετ᾽ ἄλλους᾽ 

ἔνθ᾽ ὅγε Νέστορ᾽ ἔτετμε, λιγὺν Πυλίων ἀγορητὴν, 
οὃς ἑτάρους στέλλοντα καὶ ὀτρύνοντα μάχεσθαι, 

ἀμφὶ μέγαν Πελάγοντα Ἀλάστορά τε Χρομίον τε, 295 

Αἵμονά τε χρείοντα, Βίαντά τε, ποιμένα λαῶν. 
ε “ τ ν »Ὶ [ππῆας μὲν πρῶτα σὺν ἵπποισιν χαὶ ὄχεσφιν, 

πεζοὺς δ᾽ ἐξόπιθε στῆσεν πολέας τε χαὶ ἐσθλοὺς, 

ἕρχος ἔμεν πολέμοιο" χαχοὺς δ᾽ ἐς μέσσον ἔλασσεν, 

ὄφρα χαὶ οὐχ ἐθέλων τις ἀναγχαίῃ πολεμίζοι. 3900 
ε -ἢ - , [ππεῦσιν μὲν πρῶτ᾽ ἐπετέλλετο᾽ τοὺς γὰρ ἀνώγει 

σφοὺς ἵππους ἐχέμεν, μιηδὲ χλονέεσθαι ὁμίλῳ" 

Μηδέ τις, ἱπποσύνῃ τε χαὶ ἠνορέηφι πεποιθὼς, 
οἷος πρόσθ᾽ ἄλλων μεμάτω Τρώεσσι μάχεσθαι, 

μηδ᾽ ἀναχωρείτω " ἀλαπαδνότεροι γὰρ ἔσεσθε. 
ΕῚ Ἁ 

900 

Ὃς δέ χ᾽ ἀνὴρ ἀπὸ ὧν ὀχέων ἕτερ᾽ ἅρμαθ᾽ ἵχηται, 

390-291. Τῷ χε.... γογε 1Π, 878-874 
οὐ ἰὰ ποίβ 8.1 ἴθ νεὺβ 8379. 

29ὅ -296. Ἀμφὶ... 1,65 Ομοἴβ τη θη το π πῸ5 
ἀΠ8 665 γϑὺϑ π᾿οἦξ ἅποὰπ χοποπὶ. Οἤγο- 

γΠ1τ|5 ἐϊαϊξ πη ἔγὸγο 46 Νδδΐου, πηδὶ5 πό ἀπ 

ἁαΐγθ τηὸγα οἵ θθαποοιρ Ρ]ι5 θαπθ, Ἀ6- 
πηᾶγα 162 1 ἰαίι5 ἸΤελάγοντα Ἀλάστορα. 
Ἠἰβαϊϊτοπ Βαλάστοραῦ Οπ ἃδομποίδϑαϊξ, ἃ 
ΟΡ δὲν, ο6α. μθυγὲ ἀέβαργό4}}}6. Οὐαπε ἅιὶ 
5615 ἄὰ τηοΐ ἀμφί, νον. ἰἴὰ ποῖ 11, 1460. 

297. Ἵππηας, οοιχ ααϊ οσοχη)αϊζίαϊοπε ἀτι 
μαιξ 465 οΠ]875. 

299. Καχοὺς δ᾽ ἐς μέσσον ἔλασσεν. 
« ( εβὲ οἱ, 41 ρον, 16 οὐϊὸθγα ογάνγο εἶδ 

ῥαΐαϊίίε ἐδ Πόδέον. »» 1,68 ἀποῖθπ5. ρρ8- 

Ἰαϊοπὶ ογτάσο 46 ᾿αΐδη!]θ 46 Ναβρῖου 1ὰ 415- 

Ροϑιοπ 41 ρογπηθιίαϊς ἀθ {ἰοὺ ἀπ ὕοη 
ΒΘΥΨ]Ο6 πηδπι6 65 τηλαναῖβ 5ο᾽ αἴθ. ΠὰΠ5 [65 

χαχοί ἀε Νεβίου 1} ν' ἀναϊΐ, σοπημηδ 16 το- 
Ππγ απ Ἐπιδζαιῃηθ, εὖ 465 βϑοϊἀαΐβ. πηομῃἰέϑ 
8} 465 οἤαγβ εἱ 465 βοϊἰαἱβ ἃ ρίϑά : χαὶ 
ἱππότας δηλαδὴ καὶ πεζούς. Οὐ! 1168 δη- 
οἰ6Π5 Ἰοχίθβ ρογίαϊθηι ἔεργεν, 1] Θπ θυ παῖε. 

806. ἔσεσθε ρεὰΐ ὀΐγε οομπϑιἀόγό συμηπιθ 
᾿᾿ἐφυϊνα]οπὶ ἀπ σοπαϊοπη6]. ΠῚ σαὰι πΐθιιχ 

Ρουγίαπῇ 1 δμίομάγο ἃ [ἃ ᾿δςΓ6, τοι 56} 62, 
οἂν ἰὰ σοηϑέσιοπος οϑῦ πηὰπὶ[ρϑίο. 

806-307, Ἀπὸ ὧν ὀχέων, ἀδ 505 οδὰγ, 
ὁ.-ἃ-α οοπι αϊίαπξ ἀπ Βαὰὲ 46 5οῃ ἢν. τς 

ὝἝτερ᾽ ἅρματα, π᾿ ἅπῖγ6 οΠὰτ, ο᾽ 65:-ἀ- αἶσα 
τι ΟΠ ΘΠ ΠΘΠΙΪ, Ρ]54 1 ὍΠ γᾶ ΠΟΘ ΘΠ ἸΊΙρπΘ. 

-  Ἔγχει ὀρεξάσθω. ΝεδίοΥ, δοιηπιαπάα ἀκα 
ὯΘ6 Ρᾶ5 ῬΟΙ556} Ρ]115 ἁναπΐ, τη815 αἀ᾽ αἰτ α16 

ἃ 1ὰ Ιᾶποθ 168 Δάνθυβαι"θβ 4 π νἱρηΐ 46 

Ἰοϊπάνο. Ἐπβίαιμα : μάχηται, χαὶ μὴ ἐξ- 

ἐλαύνειν σπουδάζῃ. --- ᾿ξ πειὴ πολὺ φέρ- 
τερον οὕτως. Οὐ εἐ5ι ΘΟΠηΠῚ6 5} ἀἰδαϊ : ")ο[ἰὰ 

ἰα δου ἐαοεϊψιιο., (65 ΡΆγΟ] 65 5δοπὲ ἰὰ οοπῖγο- 

ῬάγΠΘ ἀθ οα 416 Ναβῖου ἀξ, νϑὺβ 806, 465 

γΡόβυ!ταϊβ ἀθ ἴὰ τηδαγαῖβα : ἀλαπαδνότεροι 
γὰρ ἔσεσθε. 1,65 ἀδιιχ νεγ5 ϑαϊναηίθ, Ὧδε 
χαὶ,....57. 6η. βΒοπΐ 16 σοτηπιθηΐαϊνο, τό 468 5ἃ 

γ 61116 οχρόσιθποθ, Ἐπιβίαμθ, 4ὰ1 ἀοπηθ ἰὰ 

νγαὶθ Θχρ]οδίομ, 66}16 ααΐὰ ἀένοϊορρέθ 
Καρρϑπ εὐ 4ὺ6 ὙΥΟΙ ἃ ϑβαποιομπέθ, δ ἢ 
ἱπάϊααθ Ρ]αβίθαυβ ἈΠ Γ65 αἱ ἀναϊθηΐ ΘΟῸ 5 

αὐι55ὶ, τηλἷδ 411 ΡΥ Ιβϑθηῦ 16 π Εἰπόθθ. ΡᾺΣ 

165. ομβδνθαχ, δοϊοὶ 1ὰ πηοὶπβ5 ὀΐσαηρο, 1] 

5᾽ἀρίναῖς αοπ ἱππεύς, ἀππ παραιδάτης, 
«υἱ, ὀϊταπὲ ἀδβδοθηάπι ἀ8 5ὸπ ἐμὰν, ἀπὸ ὧν 
ὀχέων, νοπάναϊξ πη μἴθν 51} τι ἃ Γ6 ΟΠ ΔΓ, 
ἀοπὶ ἢ! ὀνιποργαῖς 16 σοπιραϊζαηῦ Ἰόρ! πη : 

εἴ Νοϑίον γϑοοιιηδηάθγαϊς 4 Ὅἢ ΤΘρΡΟιιδδὰϊΐ 
ἃ οοιρ5 46 ἴᾶποθ οοῖίο θηταϊῖνο ἃ Ἰπίν βίοι: 
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ἔγχει ὀρεξάσθω᾽ ἐπειὴ πολὺ φέρτερον οὕτως. 

Ὧδε χαὶ οἱ πρότεροι πόλιας καὶ τείχε᾽ ἐπόρθεον, 
τόνδε νόον χαὶ θυμὸν ἐνὶ στήθεσσιν ἔχοντες. 

Ὃς ὃ γέρων ὥτρυνε, πάλαι πολέμων εὖ εἰδώς. 810 

Καὶ τὸν μὲν γήθησεν ἰδὼν χρείων ᾿Αγαμέμνων, 
χαί μιν φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα" 

Ὦ γέρον, εἶθ᾽, ὡς θυμὸς ἐνὶ στήθεσσι φίλοισιν, 

ὥς τοι γούναθ᾽ ἕποιτο, βίη δέ τοι ἔμπεδος εἴη. 

Ἀλλά σε γῆρας τείρει ὁμοίϊον " ὡς ὄφελέν τις 8315 

ἀνδρῶν ἄλλος ἔχειν, σὺ δὲ κουροτέροισι μετεῖναι. 

Τὸν δ᾽ ἠμείθετ᾽ ἔπειτα Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ᾽ 

Ἀτρείδη, μάλα μέν χεν ἐγὼν ἐθέλοιμι χαὶ αὐτὸς 
ὡς ἔμεν ὡς ὅτε δῖον ᾿Ἔρευθαλίωνα χατέχταν. 

Αλλ᾽ οὔ πως ἅμα πάντα θεοὶ δόσαν ἀνθρώποισιν" 820 

εἰ τότε χοῦρος ἔα, νῦν αὖτέ με γῆρας ὀπάζει. 

Ἀλλὰ χαὶ ὡς ἱππεῦσι μετέσσομαι, ἠδὲ χελεύσω 
βουλῇ καὶ μύθοισι " τὸ γὰρ γέρας ἐστὶ γερόντων. 

Αἰχμὰς δ᾽ αἰχμάσσουσι νεώτεροι, οἵπερ ἐμεῖο 

ὁπλότεροι γεγάασι πεποίθασιν τε βίηφιν. 825 
Ὡς ἔφατ᾽" ᾿Ατρείδης δὲ παρῴχετο γηθόσυνος κῆρ. 

ἔγχει ὀρεξάσθωί(τις). (δεὶ ε5ὲ 46 1ὰ ΡΟΙΪοΘ, 
εἴ πὸ ΗΪὰ5 ἀ6 ἰὰ ἰδοῖχαθ:; οὖ ὁπ 868 46- 
τηᾶπ46 οομηηθηξ Ὧδε χαὶ... Ρααΐ ὀΐτα 16 
γόβιϊἑαι 46 ρᾶγθι!]!θ5 ρυθβου ρίοηβ. Βοΐμο ἃ 
Ρουγίαπί δάτηϊ5 οοἰξα Ἰητογργέζαϊοῃ, 46 ργέ- 

[έγεποθ ἃ 66}}16 4] δϑὲ δοιηπιθ ἄδθυθηῖθ ᾿ὰ- 

ὨΔ]6, δἕ 41 π᾿ 6Π δϑὲ ρμὰ8 ρἶγβ. 
808. Οἵ, εἰξϊ, 165 Πέγοβ. --- Πόλιας. 

ὙΠΠοΐβοπ, πόλεας. ΟΠ νοὶῦ ρᾶγ 165 ϑοἠοῖϊες 
4υ᾽ Ἠέτγοσϊοπ ἐοτίναις πόλεας. ΟἾἐ8ὲ ἀ6 Ἰυϊ 

416 νἱοπΐ ἴὰ ἰεφοπ ἀπ πηὰ διδοῖς ἀ6 Ὑ 6 ηΪ56. 

- Ἐπόρθεον, {ὐἰ55.}14 06 βὰν ϑυῃϊζὸβο, 
810. Ὃ γέρων, 16 ποθ]θ υἱθι!]ανά, --- 

Πάλαι πολέμων εὖ εἰδώς. «ϑολοίϊος : ἐγ. 
πολλοῦ χρόνου ἀσχηθεὶς τὸ πολεμεῖν. 

818. Φίλοισιν, ἑμὶς, (οπηπηθ. ἀὯπ8. ἰαπΐ 
ἀ᾽αῖγε5. ραβθᾶσθθ, φίλος πιᾶγάιιθ Ροβ8685- 
βἴοη. 

814. Ὥς, ο.-ἀ- ἃ, οὕτως, τόροπά ἃ ὡς; 
ΘΟ τ16, ἀὰ γογ5 ργέοῤάθηϊ, 

91. Γῆρας..... ὁμιοίϊον; “ἐπδοΐμς Οτη! 115 

ἑθια,, ἴὰ γἱθ.} }6556 αὶ 6 γοϑροοία ρούβοηπο : 

Ια βόδι ἀθ [ἰὰ νἱθι] ]6556. 16 ᾿ποῦ ὁμοίϊος 
(ὁμοῖος), ἄνες θάνατος, πόλεμος, δἴο.» 65: 
ΤΟΙ] ΟΙΥ5. ὈΥΪ5 6. πηδιιναΐβδα ρᾶτὶ, ἐπὶ τοῦ 
φαύλου, ὁοοπηπ ἀϊδεπὲ [65 «δϑολοίϊος, εἰ 
ὀφαυϊναυΐ ἃ Μιωιοοίο. 

916, Ἔχειν, ρμοσοόάθν' φοἴξα νἱ6}}}16556, 
3519. Ὡς ἔμεν ροὺυν οὕτως εἶναι. Νο5- 

ἴου ἴαιε δουνθπῦ 65 βοιυμαι5 46 66. βρβϑηῆτο. 
- Ἐρευθαλίωνα. ὕογεζ. οεἰζθ Πἰβἴοϊγο, 
ΥἹΙΙ, 436 δ βυϊναηΐδ. --α Κατέχταν, 76 [πα]. 

820. Ἀλλ᾽ οὔ πως.... ὅοτ5 ταᾶγαυό 46 
1061 δὲ ἀθ 1᾽ ἀϑεόυϊβαιθ ἀλπ8 16 πιληβου 
ἐς Ὑεμῖβθ, δοιῆτηθ τπ ἐπιρυππξ τη] άτοῖ! ἃ 

66. υὺὸπ [1 1Π|ὃὰγ5, ΧΙΠΙ, 729-780. (εις 
αἰμέτοβθ δϑὲ ἴχσοὸρ ϑβένογϑ. 

8521. Ἔκ, οοπιπιθ Ἀ1|}16 15 ἦα, ΡΟῸΓ ἦν. 
--Νὺῦν αὖτε, περιο απέθηι, σοταπη νῦν δέ. 

γογο2 Ρ]ὰ5 μαὰῦ ΄ὰ ποΐβ ἀπ νϑὺβ 298, 
328, Τέρας.... γερόντων. δογεῖ ΡΪι5 

Βαιΐ, γοῖ5 268, ἀλλ᾽ ἄλλους, οἴ, ἃ νΘΟΓΒ8 

41 νὰ 5υΐννθ, αἰχμὰς δ᾽ αἰχμάσσουσι. 
Οδ5 7οιιχ ἀδ6 50114}065 υ] αἰδαίθηξ αὐχ ΟΥ̓Θο5. 

10 
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Εὗρ᾽ υἱὸν Πετεῶο, Μενεσθῆα πλήξιππον, 
ἑσταότ᾽ " ἀμφὶ δ᾽ ᾿Αθηναῖοι, μιήστωρες ἀυτῆς" 

4 ΕΝ ξ , ς 7 Ἷ 5 Ν ε 

αὐτὰρ ὁ πλησίον ἑστήχει πολύμητις ᾿Οδυσσεὺς, 

πὰρ δὲ Κεφαλλήνων ἀμφὶ στίχες οὐχ ἀλαπαδναὶ 330 

ἕστασαν οὐ γάρ πώ σφιν ἀχούετο λαὸς ἀυτῆς, 
ἀλλὰ νέον συνορινόμεναι χίνυντο φάλαγγες 

Τρώων ἱπποδάμων καὶ Ἀγαιῶν᾽ οἱ δὲ μένοντες 

ἕστασαν, ὁππότε πύργος ᾿Αχαιῶν ἄλλος ἐπελθὼν 

Τρώων ὁρμήσειε χαὶ ἄρξειαν πολέμοιο. 335 
Τοὺς δὲ ἰδὼν νείχεσσεν ἄναξ ἀνδρῶν ᾿Αγαμέμνων, 

, νν καί σφεας φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα" 

Ὦ υἱὲ Πετεῶο, Διοτρεφέος βασιλῆος, 

χαὶ σὺ, καχοῖσι δόλοισι χεχασμένε, χερδαλεόφρον, 

τίπτε χαταπτώσσοντες ἀφέστατε, μίμνετε δ᾽ ἄλλους: 840 

Σφῶϊν μέν τ᾽ ἐπέοιχε μετὰ πρώτοισιν ἐόντας 

ἑστάμεν, ἠδὲ μάχης χαυστείρης ἀντιδολῆσαι. 

Πρώτω γὰρ καὶ δαιτὸς ἀχουάζεσθον ἐμεῖο, 

ὁππότε δαῖτα γέρουσιν ἐφοπλίζωμεν Ἀχαιοί. 

Ἔνθα φίλ᾽ ὀπταλέα χρέα ἔδμεναι ἠδὲ χύπελλα 8μ8 

οἴνου πινέμεναι μελιηδέος, ὄφρ᾽ ἐθέλητον᾽ 
νῦν δὲ φίλως χ᾽ ὁρόῳτε καὶ εἰ δέχα πύργοι ᾿Αχαιῶν 

328. Μήστωρες ἀῦτῆς, ρερϊέϊ ριιρη. 
ϑολιοίϊεδ : ἐπιστήμονες μάχης. 

829. Ὁ, [αἱ, ἃ ϑανοῖν ᾿Οδυσσεύς. 
5831. Σφιν...- λαός, 16 ῬΘᾺΡΙ6 ἃ διιχ : ἰθγ 5 

5014 αἴ, --ο Ἀχούετο;,]6 πηογοπ Ροὰν [[Δοα : 
αμάϊογαέ. ϑοίοῖίϊος : οὐδέπω ἤδεισαν, 
διὰ τὸ πόρρω εἶναι, εἰ ὁ πόλεμος χεχί-- 
νηται- 

892, Νέον, ἁάνουβρε : γδοδηδ, ἀθριυιῖδ 
Ἰηδίαῃῦ, 

584, Ἰ]Τύργος; 'π Θον05 46 ἴγΟπρ68. 

895. Τρώων, ἐν Τ ΡΟ  ατιο5. ΟἾ 88 16. σόμπϊ- 
ἘΠ ἔἰπὰ], “αἱ π᾽οϑὲ ρᾶ5 γάσα ἠδπ8 Ηοιηὸγα. 

8338. Βασιλῆος. Ῥόϊόι5 ἀναῖϊ ὀϊό οἷν όϊαϊξ 

τοὶ ἀ᾽ Αἰ πὸποϑβ. ὙόουοΖ ἰὰ ποίθ 171, δδ2. 
899. Κερδαλεόφρον. Ζόποάσοϊεα, ὀουῖναιξ 

φαίδιμ᾽ ᾿Οδυσσεῦ, οογτγοοίίοιμ. αιΐ αἰτὸγο, 
βυιναηῦ ΑὙἸδίαγ αι, 16 οαγδοίὸντο 46 Τ᾿ Ὧρο- 
ΒΙΤΟΡΙΘ : ἀσυμφώνως δὲ τῇ ἐπιπλήξει 
φαίδιμε ἂν νῦν λέγοιτο. 

843, Δαιτὸς ἀχουάζεσθον ἐμεῖο, νοιι5 
ὅὄϊαθβ ἴοιιβ ἄθιχ ᾿πἰουτμέβ μδν τηοὶ ἀτι [δϑίϊῃ : 
νΟΙ5. ΤΘΟΟνΟΖ ἴοιι5 ἄθαχ ΠΏ} 1 ν 1 110 ἃ 

(οϑϊπ. Αὐ᾽δίασσαθ : πρῶτοί μου ἀχούετε 
περὶ δαιτός. ΠῚ πὸ νοις μα5 ΄υοπ ἐν αἴ58, 

τῆς ἐυῆῆς δαιτός. Ρ] αἰ 65 ΡΥ πποπὶ δαιτός 
Ῥοαν Ἰ᾿ χυϊναϊομξ 46 ἐπὶ δαῖτα, αὐ δοπνῖ- 
νγίμηα. ΟἾδδὲ του]οιν8 16 56 μ5ἐπρέξθν ατὸ "δα εϊηι. 

Τι6 ἀπε], ἰοὶ, πὸ ἀοἱΐ ροῖμε δΐγθ ῥυὶβ ἃ [ἃ 

Ἰεῖθ. {{|γ886. 8611 ὀϊαιδ ἂμ 465 γέροντες; 

τ 465 ἐΠμοῖβ ἀπ Οοη561}} ρτθπᾶπε μὰν πὶ [65- 

πὶ. ἌονοΖ ἰὰ ποῖθ 11, 34. ΠῚ Υ ἃ 5.0}16056, 

οοπηηθ εἰδ Αὐἰδίαναο : ἣ διπλῇ» ὅτι συλ- 

ληπτιχῶς τὸ τῷ ᾿Οδυσσεῖ συμιδεδηχὸς χαὶ 

ἐπὶ τοῦ Μενεσθέως χεχοινώνηχεν. 

845. Φίλ᾽ Ρουν φίλα ἦν, οεδῖ-ἃ-αἸγο 
φίλον ἣν» 7μναδϑαξ : ο᾽ ὁϊαϊξ Ρ] ἰδ μοι νοὰ5. 

γόνα ἰὰ ποῖ 1, 407. 

847, Φίλως χ᾽ ὁρόῳτε, ρουν φίλως χεν 
ὁρῷτε : οι. νου Ζ ἄνθο Ἀ]Δ 151}, 
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ὑμείων προπάροιθε μαχοίατο νηλέϊ χαλχῷ. 

Τὸν δ᾽ ἄρ᾽ ὑπόδρα ἰδὼν προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς: 
Ἀτρείδη, ποῖόν σε ἔπος φύγεν ἕρχος ὀδόντων: 350 

Πῶς δὴ φὴς πολέμοιο μεθιέμεν ; Ὁππότ᾽ Ἀχαιοὶ 

Τρωσὶν ἐφ᾽ ἱπποδάμοισιν ἐγείρομεν ὀξὺν Ἄρηα; 

ὄψεαι, ἣν ἐθέλῃσθα, χαὶ αἴ κέν τοι τὰ μεμήλῃ; 

Τηλεμάχοιο φίλον πατέρα προμάχοισι μιγέντα 
Τρώων ἱπποδάμων᾽ σὺ δὲ ταῦτ᾽ ἀνεμώλια βάζεις. 355 

Τὸν δ᾽ ἐπιμειδήσας προσέφη χρείων Ἀγαμέμνων, 
ὡς γνῶ χωομένοιο " πάλιν δ᾽ ὅγε λάζετο μῦθον " 

Διογενὲς Λαερτιάδη, πολυμήχαν᾽ Ὀδυσσεῦ, 

οὔτε σε νειχείω περιώσιον οὔτε χελεύω᾿ 

οἶδα γὰρ ὥς τοι θυμὸς ἐνὶ στήθεσσι φίλοισιν 860 

ἤπια δήνεα οἶδε" τὰ γὰρ φρονέεις ἅτ᾽ ἐγώ περ. 

Ἀλλ᾽ ἴθι" ταῦτα δ᾽ ὄπισθεν ἀρεσσόμεθ᾽, εἴ τι χαχὸν νῦν 

εἴρηται: τὰ δὲ πάντα θεοὶ μεταμώνια θεῖεν. 

Ὡς εἰπὼν τοὺς μὲν λίπεν αὐτοῦ, βῇ δὲ μετ᾽ ἄλλους. 

Εὗρε δὲ Τυδέος υἱὸν, ὑπέρθυμον Διομήδεα, 86ὅ 

ἑσταότ᾽ ἔν θ᾽ ἵπποισι χαὶ ἅρμασι χολλητοῖσιν " 

πὰρ δέ οἱ ἑστήχει Σθένελος, Καπανήϊος υἱός. 

860. Ἕρχος ὀδόντων, 1ὰ Ῥανγϊὸγθ 4685 
ἀδπὶβ. Παγοαθοῦρ : « Π] δὲ προ β81016 48 
ΒΆΥΟΙΓ 5} 5 ἀρὶξ ἀβ ᾿᾿αγεααδ ἀεπέαϊγ., οὐ 

ἀε5 Ἰᾶνγεβ 41] ρυοϊόσαπίἪ 168 ἀδηῖβ ΘΟ ΠῚ Πη6 
ὍΠῸ ΡἈ]158846,.» (εἰΐε δχργββϑίοῃ, ἕρχος 
ὀδόντων, 586 τον 5562 βοιγθηΐ ἀλη5 Ἰὰ 
τηδιηθ ἴονπηϊα 4α᾽ἾἸοἱ : ποῖόν σε ἔπος.... 

γοΥ. ΧΙΥ͂, 88; Οἀγοεόε, 1, 64: 11,280: 

Υ, 22. 
851, Μεθιέμεν ροῦν μεθιέναι : πος Γ6- 

γηΐ5505 6556, 4118 ΠΟῚ5 ΤΠ 10 Π5 ἀ6 οοι- 

γᾶρθ. Ηδυπα δηϊοπά : μεθιέναι ἀπὸ τοῦ πο- 
λέμον, ποδ αὶ ρμιρπα ο655α}6. 

862. ᾿Ἐγείρομεν, 56ἴοπ Τ] βίου], 6ϑὲ ῬΟῸΣ 
ἐγείρωμεν ἂὰ 500] ποι. ΑἸοΙ5. χε οὰ ἄν 
Β6γαὶξ βοιιϑθπίθησιι. Μόπιθ δὴ δἀπιοιίαμξ 
46 ἐγείρομεν 501} Ὧι ργέδοηϊ 46 1Ἰπάϊρὰ- 
ἘΠ, 16 Γαΐυχ ὄψεαι, γεῖ5 853, ἴὰἃ1 ἀόῃπο ἰὰ 

56η5 ἄὰι {πίαν. 

868. Τοι, εἰδὲ, ἃ τοὶ, 
ϑὅ4, Φίλον. Βοίῃα : « Φίλον νεϊεῖ οχ 

« ΤοΙοηδοῃ! ρϑύβοπᾶ ἀϊοΐαπι 6δΐ,), {{6Πὶ 1 - 
« [ἀπΐϑπν ἀομὶ το! ποραΐ. » 

867. Χωομένοιο. ΠῚ γΥ ἃ Ρ] ι5᾽Θιγ5. Θχθπη- 
ΡΙ65, ἄδη8 Ἠοπιὸγθ, 46 γινώσχω ἅνθο [6 
σέμι. γον. Οἀγοοόο, ΧΧΙ, 86: ΧΧΙΙ, 
109. --- Πάλιν δ᾽ ὅγε λάζετο, εἰ 1] ργῖ 6ῃ 
ΑΥΤΙ ΚΘ : 1] γϑῦγα ἃ [π, 1] γέϊγδοία, 

869. Περιώσιον, ἄγος δχοὸσ : ΗΪὰ5. 616 
Ὧἀ6 γαΐβδοῃ, ϑολοίϊες : περισσῶς; παρὰ τὸ 
προσῆχον. ὅπ Βοιηπιθ [6] αυ ]γ556. πὰ 

Ρᾶ5 Ῥοβοῖη «ἶθπ 16 ΤΆρρε!8 ἃ 580ὸπ ἀ6- 

γΟ]Ρ. - Κελεύω ἃ Ροὰν γόριπιθ σε, ΟΠ Πη6 

γειχείω. ογος Ρῥὶυβ Παιΐ, νϑὺ8 286, [ὰ 
ποΐθ 81}. σφῶϊ. ΟἸΕΙ ατι65-1η5. τηθιτοπῦ τη0 

γῖρρα]θ ἀργὸβ περιώσιον, εἴ δπίοπάοπί χε- 
λεύω ἄδῃβ τη 565 ἈΡ50]ι : ἐριρ6 7. 

868, Μεταμώνια, ὠἰέα. ΑΡΟΙ]ΟΠΙὰ5 : 
μάταια. 

806. Διουήδεα, 4παΐγα 50}14}0 68. μὰν 

ΒΥ χὸδθ, ΘΟΠΊΠ16 5} Υ ἁναῖϊξ Διομήδη. 
867. Πὰρ δέ οἵἱ.... ὕογθοι 11, ὅῤά, 
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Καὶ τὸν μὲν νείχεσσεν ἰδὼν χρείων Ἀγαμέ μὲν νείχεσσεν ἰδὼν χρείων Αγαμέμνων, 

χαί μιν φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα᾽ 
"' ξ Ἅ ὧν ς Ἂ 

Ω μοι, Τυδέος υἱὲ δαΐφρονος, ἱπποοάμιοιο, 370 
΄ Δ Ὶ ῇ ῇ 

τί πτώσσεις, τί δ᾽ ὀπιπτεύεις πολέμοιο γεφύρας ; 

Οὐ μὲν Τυδέϊ γ᾽ ὧδε φίλον πτωσχαζέμεν ἦεν, 
5 χ Χ χ ὝΒΕΘΝ ὁ δ “Ξ 
ἀλλὰ πολὺ πρὸ φίλων ἑτάρων δηΐοισι μάχεσθαι, 

ὡς φάσαν οἵ μιν ἴδοντο πονεύμενον " οὐ γὰρ ἔγωγε 

ἤντησ᾽ οὐδὲ ἴδον " περὶ δ᾽ ἄλλων φασὶ γενέσθαι. 870 
Υ̓ ὯΞ 5 ὦ 

Ητοι μὲν γὰρ ἄτερ πολέμου εἰσῆλθε Μυχήνας 

ξεῖνος ἅμ. ἀντιθέῳ Πολυνείχεϊ, λαὸν ἀγείρων, 

οἵ ῥα τότ᾽ ἐστρατόωνθ᾽ ἱερὰ πρὸς τείχεα Θήδης᾽ 

χαί ῥὰ μάλα λίσσοντο δόμεν χλειτοὺς ἐπικούρους. 

Οἱ δ᾽ ἔθελον δόμεναι, καὶ ἐπήνεον ὡς ἐχέλευον " 380 
ἀλλὰ Ζεὺς ἔτρεψε παραίσια σήματα φαίνων. 

Οἱ δ᾽ ἐπεὶ οὖν ᾧχοντ᾽ ἠδὲ πρὸ ὁδοῦ ἐγένοντο, 
- χ ὦ Υ . ἢ Ἀσωπὸν δ᾽ ἵχοντο βαθύσχοινον, λεχεποίην, 
ΡΝ ᾽ Ὕ δ ΣΝ Ἢ Ἁ ΤΣ .- 3 7 ἔνθ᾽ αὖτ᾽ ἀγγελίην ἐπὶ Τυδὴ στεῖλαν Ἀχαιοί. 
Αὐτὰρ ὁ βῆ, πολέας δὲ χιχήσατο Καὸδμείωνας 885 

868. Τόν μουν ἐχεῖνον, ἐζζιωνη, ’ἴῈ ργε-- 
"6 Γ : Πιοιηδάα, 

871. Γεφύρας. Οπ ἰταάαϊς οτγάϊπαῖτο- 
"ηθηᾷ : δϑηέας. 1] 5᾽ἀρτῖ, ἀϊ-οη, 465 1ηἴογ- 
γΆ|165 οὐ ὉΠ θπλ]η5 Θηΐ 6 65 αἰυθὺ5. ΘΟΓΡ5 

α᾽ ἀνπιόθβ βρυθοβ, γοὶθ8 ουγθυίθθ ἃ Ιὰ [ι]ῖ6. 

Οἰδϑὲ 1᾿θχρ!τοαύϊοη Ἱπιασιπέθ ρὰγ ὙΥ ΟἹ ἢ. 1,68 

ϑολοίϊθς θὰ ἀοππθηΐ ἀη6 ἁυΐγο, ΧΧ, 437, 

Ιῖθα. Ρ]τι5 ϑιπὴρ]6 οὐ θΊθπ 9]115 παίιι16}16 : τὰ 
μεταξὺ πολεμούντων διαστήματα, [η- 
ἴον ]]Ὲ δαῖτα 165 ἀθὰχ ἃγπηέθθ ΘΠ ΘΠΉΪ68. 

Οεῖ ᾿πΐϑυνα!!θ 6δδὲ οοιαιηθ]ὰ ἄϊσαθ, γέφυρα, 
1 165 δόρατα. Αραπιθίηποπ ΤΈΡΓΟΟΝΘ ἃ 
ΠΙοιηὸδάθ ἀ ὀῖσε Ἰὰ θόδηϊξ ἀπ Ἰἰθὰ ἀ᾽αρσιν; 1] 

Π6 Ἰ᾽άσουδ6 ροϊηῦ ἀδ νου] οἷν ρυθηάγε [ὰ [αἴ6. 
875. Περὶ.... ἄλλων, ργῶ οθέθν 5, οὰ 

περιγενέσθαι ἄλλων, οδέογὶδ ργεοίϊεῖ556, 
Τγάός ἅἀναὶδ ἐξέ 16 ρ]ιι5 ἰαταθιχ 465 βερῖὶ 
“ἢ οἴβ, ἂὰὰ ῬυΘπΉῖον βἰέρε 46 ΤΠηδ))65. 

877. Ξεῖνος ΘΧρΙ 46 ἄτερ πολέμου ἀὰ 
γ6γ5 Ργόοέάεπε, --- Πολυνείχεϊ, ῬοΙγΠπΙοΘ 
εὐ Τι νά όδ ομογομαϊθηῦ 465 ἀπ Χ . Π]Ὰ1} 65 Ῥοιμ ]ὰ 

ΘΌΘΥΓΘ ΘΟΠΓ6 Αἰτόοοϊο. 
378. Οἵ, Ἰε54{615, βᾶγοῖν Τγάξε οἵ Ῥο- 

Ιγ ηἷςο. 

980. Οἱ, 165. Αυρίθηῃηβ 46 Μγοὸποβ. -- 

Ὡς ἐχέλενον, σἱομεὶ γεδεδαπε (ἰἰ{) : Ἰὰ ἀ6- 

τὴᾶπά 6 [αϊθ ρᾶν Ῥοϊγηῖοα οἱ Τγάόο. 
882. Οἱ, Τγάέεθ οὲ Ῥοϊγῃηϊοθ. --- Πρὸ 

ὁδοῦ ἐγένοντο. Επιίαϊμε : περίφρασίς ἐστι 
τοῦ προώδευσαν. 1.6 πιοῖ φροῦδος, 
40] τοι ρ]αςα θ]115 ἰανὰ πρὸ ὁδοῦ ὦν, 561η- 
16 ᾿Ἰηάϊ ον ἀθ. 486116 ἴαφοπ 1 μϊαΐιι5. ἀ15- 
ῬαΓ 5841 1οἱ ἀλη5 ἴὰ ργοποποίαϊίοπ, Ομ ἀϊ- 
δ1Γ ΡΙΟΡΑ]θιηθηῦ φρουδοῦ, Ρᾶγ πρέϊα- 
{πὸδ6 Ῥοὰν πρὸ βοδοῦ. Ὑογαζ 1ὰ ποῖβ 
ΠΙ|Ι, 204, 

888. Ἀσωπόν, ᾿᾽Α5οριι5, τἱνϊὸστα ἀθ Βέο- 
τἰδ, ρῥγὸβ 46 Τμὸθε65. Οὐ ψ65-1π5. θπίθῃ- 
ἀθηῖ, ᾿Αβοραβ ἀπ Ῥέϊοροππὸβοθ. 

884. Αὖὗτ᾽ ρον αὖτε, γιρδις; πιμέαίο 
οοηίζο, 115. 586 σανιϑθηῖ: δἵ, ἃ θὰ ἀ6 

ΟΠ ΠΟ. ἰθαν τοὰΐθ, 115 δηνοϊθηΐ Ἡγαόθ 

(Τυδῇ ἐπέστειλαν) 6 ἃπι!)α5ϑδάθ, 1,6 πποῖ 

ἀγγελίην δ5ῖ ργὶ8 Δἀνθυ θα !θπηθπῖ, Θοιηπιθ 
ἅπ γ6 75 ΧΙ, 140, Τ᾽ Δυΐνο5 ἴοπῦς ἀόρθπαγο 

ἀγγελίην ἀς ἐπί, 4115 ἐουϊνεπὲ ἔπι. Μαὶ5 
" χθμιρὶθΘ ἀγγελίην ἐλθόντα, ΧΙ, 140, 
δὲ τουῖῦ ἃ [αι ρυο αηΐ. 

98ὅ. Καδμείωνας, ΤΠόθα]η5. (Οἷεβὲ 



[1Υ] ΚΑΤΑ͂ΔΟΣ Δ. 

δαινυμένους κατὰ δῶμα βίης ᾿Ετεοχληείης. 

ἜΝνθ᾽ οὐδὲ, ξεῖνός περ ἐὼν, ἱππηλάτα Τυδεὺς 

τάρδει, μοῦνος ἐὼν πολέσιν μετὰ Καδμείοισιν, 

ἀλλ᾽ ὅγ᾽ ἀεθλεύειν προκαλίζετο, πάντα δ᾽ ἐνίκα 

δηϊδίως " τοίη οἱ ἐπίοροθος ἦεν ᾿Αθήνη. 390 

Οἱ δὲ χολωσάμενοι ἸΚαδμεῖοι, χέντορες ἵππων, 

ἂψ ἀνερχομένῳ πυχινὸν λόχον εἷσαν ἄγοντες, 

χούρους πεντήχοντα " δύω δ᾽ ἡγήτορες ἦσαν, 

Μαίων Αἱμονίδης, ἐπιείχελος ἀθανάτοισιν, 

υἱός τ᾽ Αὐτοφόνοιο, μενεπτόλεμος Πολυφόντης. 390 

Τυδεὺς μὲν χαὶ τοῖσιν ἀεικέα πότμον ἐφῆχεν᾽ 
, »“ 9 ο ΕΦ Ν Ὁ εν ᾿ ᾿ πάντας ἔπεφν᾽, ἕνα δ᾽ οἷον ἵει οἰκόνδε νέεσθαι 

Μαίον᾽ ἄρα προέηχε, θεῶν τεράεσσι πιθήσας. 

Τοῖος ἔην Τυδεὺς Αἰτώλιος: ἀλλὰ τὸν υἱὸν 

γείνατο εἷο χέρηα μάχη, ἀγορὴ δέ τ᾽ ἀμείνω. 400 
Ὡς φάτο᾽ τὸν δ᾽ οὔτι προσέφη χρατερὸς Διομήδης, 

αἰδεσθεὶς βασιλῆος ἐνιπὴν αἰδοίοιο. 

Οαδπηιι5 «αΐϊ ναὶ ἑοπάό ΤΊ)ὸ}»65, δὲ ἸΤ'δογο- 

ΡοΪς ἀς Τμὸβα5 56 ποιῃηπιαῖὲ ἰὰ (ὐδάπηέξα, 
886, Βίης Ἐτεοχληείης, ἀ’ Εϊτέοεϊε. 

γονυοζ ἰὰ ποίε 11, 668. 

889. Πάντα, 6η τοιῖδ δβρὸδοθ ἀὌχϑγοῖςθ. 
ϑοἠοίϊος : ἀντὶ τοῦ, ἐν παντὶ ἀγωνίσματι. 
1,65 Ροδίρϑ Ἰαξίης πὲ διῃρυηϊό ἃὰχ αὐδοβ 
᾿πβασα ἀδθ 1᾽Δοσιβδ ἘΠ Ρ].ΡΙ6] ποαΐγα ἄνα 
Ιεὲ5 σϑῦθρθὲθ 41 ᾿ἱπάϊαιθηξ ἰὰ υἱοΐοιρθ οἷ 

Ιὰ Ἰυξία, ἘππΙὰσ : νίοῖέ Οἰγηιρία; Ἠογᾶςθο, 
Ανὲ ροῤέϊψιιε, νεὺβ 414 : βγιεδία οσαπέα!. 

890. ᾿Ἐπίρροθος. ΑΠΠδυν5 ἐπιτάρροθος, 
Υ, 808 εἱ 838, ἀδΔη5 465 81] ι5]0η5 ἃ 66 τέ- 

αἷξ πηόπηθ, (δ. πιοὲ βιρῃηῖθ, βθοη Αρο]]ο-- 

ὨΪ5, Ο6᾽ 1 41 ἀοηπα ἀ6 Ϊὰ νοῖὶχ ρου 6η- 

ΘΟΌΓΆΡΘΙ [65 οἤ!θη5. 6 Ἰὰ 16 856η5 ἀότγινέ, 

αἰάε, αμιαϊἰαΐρο, αἰϊ16. Τι6 σου}υ6 ἐπιρροθέω 
ΒΙρΈ 6 ογῖθν. 

891, Οἵ, ευχ, ἃ 5άνοῖν Καδμιεῖοι. 
392, ἊΨ ἀνερχομένῳ. Βαᾶγπο5, ΗδΥπὸ οἔ 

Δαΐγοβ., ἄἀψ οἱ ἀνερνομένῳ. Ὠιπάον, ἂψ 
ἄρ᾽ ἀνερχομένῳ. Ὀᾶρπον, ἂψ ἀναερχο- 
μένῳ. Π ΠὟ ἃ στἴϑθῃ ἃ δἤδηροῦ. ὙουαΖ 
1, 124 ξυνήϊα ἄνϑο 1ὰ ργαπηϊὸγο σοτηρίδηϊ 

Ῥοὺν ἰἴοῆσιθ. οΟΥΘΖ ἃμ1551 ἰὰ ποίε [, 493. 
394-396. Μαίων.... 1,65 σΊΛΘΥΥΙΘΥ5 ποπι- 

πηός ἄδηϑ5 665 ὑϑγ8 50ηΐ ᾿ποΌπηι8. 

899. Τὸν υἱόν, ἐδέμηι βἰέμηι. ΠΥ ἃ ἀλη5 
τόν ἅπ6 πιιᾶποθ 46 πηόρυ]5. 

400. Χέρηα. ΟἾδ58. ργοβδθ]δηθπὲ οδῖίο 
ΘΧΡΥΘΘβῖομ 4 ἃ ἰπδριρό ο61|16 ἀἬογδοθ, 
Οὐδς, 1, χν, 28, 41 δῃ δβὲ 14 δοπίγο- 

Ρϑνίθ: 7 γαϊεδς πιϑίϊον ραΐρδ, ΘᾺΥ 1] 5᾽ρὶξ, 
ο᾽62 Ηογδοθ, ἀθ 1ὰ ψα]ᾶποο ἀθ Ὀιοιηὲδάε, 
οἵ πὸπ Ρᾶ8, οοΙηπη6 ἦδπ5 ἀγορῇ ἀμείνω, 
ἀδ 80ῃ ἰαϊθηΐ 6 ρᾶγοϊθ. --- [ἃ ΠΥΡῸΝ 

ἀ6 Ἰ'᾿ἐχρίοιι 46 Τ᾽ γάέθ Δ]οπσο οὐΐγ8 ΠΟΘ ΌΓΘ 
Ι6 ἀϊδοοῦγβ ἀ᾽ Αραιηθπίποι. [1 δϑὲ ὄνι ἀθπὲ 

416 16 νϑὺϑ5 399 ρουγγαϊ δαϊνγα ἱπηπηδα!αΐο- 
πηθηΐ 16 νεὺβ 3578. [,6 ροδίβ 5᾽68ὲ ἰα1856 ἃ]- 
δῦ; πηὰὶβ 1] πᾶ ροϊπέὲ ἀοσπηὶ, φᾶν 16 χέει 

δὲ ἐνὸβΒ- θαι, ἨἩομηὸγα π᾿εδὲ ρὲ5 [6 86] 
Ροδίβ ἃποῖθη αἱ αἱξ 6 ρᾶγϑὶ!]θ5 ΠΟΘ Π 668. 
γόογεζ, ἀδπ5 16 βργογηόέϊόο ἃ Ἐβο 16, νϑὺ5 

964-372, [Πἰδίοινα ἀθ ΤΎριοπ. Π᾿᾿ ἀργὸβ 
Ι6 Ῥυϊαοῖρε ἀθ Ζέποάδοίε, μηδὲν περισσόν, 
1 ἰχπάγοϊς σοηϑι ἀόγο 665 ΠΟΙ -ἀ᾽σαντο 
ΘΟΙΏΠ6. ἀ65. ᾿ηΐθυροϊαίοπβ. (θ 8οηΐ [68 
ἐρδπομοπιθηΐβ ἀὯπΠ6 σον παῖνθ, αἱ 5᾽6η- 
“Βδηΐθ 6] 6- πιὸιηθ, δὲ χαΐ οὐ] 16 πῃ ἱπϑίαπὶ 
Ιὰ γγα βθι Ὀ] ΠΟΘ, 

402. Αἰδεσθεὶς.... (6. νογ5. 56 ἴθυπλὶῃθ 
ΡΆΤ ἔγ015 βϑροπάξθβ, 6 πηόπιθ Ρρἷτι5. θὰ5 [65 

γ6 5 447 οἱ ὅ00, 
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γγ' ᾽ ΄ - -". 

[ὸν δ᾽ υἱὸς ἹΚαπανῆος ἀμείψατο χυδαλίμοιο" 
» " 

Ἀτρείδη, μὴ ψεύδε᾽, ἐπιστάμενος σάφα εἰπεῖν. 
Ἡμεῖς τοι πατέρων μέγ᾽ ἀμείνονες εὐχόμιεθ᾽ εἶναι" 

“ 

ῃρὃ 

ἡμεῖς χαὶ Θήδης ἕδος εἵλομεν ἑπταπύλοιο, 
} 5 9 Δ Ἁ -»" Ὑ 

παυρότερον λαὸν ἀγαγόνθ᾽ ὑπὸ τεῖχος Αρειον, 

πειθόμενοι τεράεσσι θεῶν χαὶ Ζηνὸς ἀρωγῆ᾽ 

χεῖνοι δὲ σφετέρησιν ἀτασθαλίῃσιν ὄλοντο. 
Ῥῷ μή μοι πατέρας ποθ᾽ ὁμοίῃ ἔνθεο τιμῇ. μ1 0 

Τὸν δ᾽ ἄρ᾽ ὑπόδρα ἰδὼν προσέφη χρατερὸς Διομήδης᾽ 

Τέττα, σιωπῇ ἧσο, ἐμῷ δ᾽ ἐπιπείθεο μύθῳ. 
5 Ὰ 5 λ “ὦ 45 " 7 “- 

Οὐ γὰρ ἐγὼ νεμεσῶ ᾿Αγαμέμινονι, ποιμένι λαῶν, 

ὀτρύνοντι μάχεσθαι ἐυχνήμιδας᾽ Αχαιούς" 

τούτῳ μὲν γὰρ χῦδος ἅμ᾽ ἕψεται, εἴ χεν ᾿Αχαιοὶ {1 

Τρῶας δηώσωσιν ἕλωσι τε Ἴλιον ἱρήν᾽" 
τούτῳ δ᾽ αὖ μέγα πένθος ᾿Αχαιῶν δηωθέντων. 
Ἀλλ᾽ ἄγε δὴ χαὶ νῶϊ μεδώμεθα θούριδος ἀλχῆς. 

Ἦ ῥα, καὶ ἐξ ὀχέων σὺν τεύχεσιν ἄλτο χαμᾶζε’ 

δεινὸν δ᾿ ἔδόραχε χαλχὸς ἐπὶ στήθεσσιν ἄναχτος 

408, Τόν, ΑραπιοπΊποῃ, 
404, Μὴ ψεύδε᾽ ροὺγ μὴ Ψψεύδεο, πὸ 

ΠΊΘΙΠ5 Ρᾶ5: 615 165 ΘΠ 0565 σοιημηθ 6165 βοῃΐ. 

- Σάφα ἐφυϊναιῦ ἃ ἀληθῶς. 
406. Ἐΐἵλομεν. ΤῊδ)65. [αὉ ρυῖθα ἀδη5 16 

Βθοοηά 5ἰόρθ, σα ὍΠ. πομηπη6 ὰ βΊΙΟΥΓΘ (65 
Ἐριβόποβ, Οὐδπα ϑιΠέπό]ι5 ἀ1}, ποῖ ἀνογις 
ΙΓ Τλὸόδες, 11 μΘ Ῥᾶ}]6 ρΡὰ5 46 ἴοιιϑ [65 
Ἐρίρομθβ, πιαὶβθ βϑι]οηθηῦ 46 Πϊοιηδά 6 
οἵ ἀθ ἴὰ], 165 ἀἄθιχ ρ]1ιι5 ἰἀπηθιιχ. ΤᾺ Ῥυθαν6 
6 εϑῇ ἀδη5 ἴδ ἀπὲ] ἀγαγόν(τε) 4" ν6 185 
βινδηΐ, 

407-409, Παυρότερον.... εΥ5 πιᾶν 5 
ΑὉΡ615. ἀδπ5 ἰ6 τηδηιβου 46 Ὑ βηΐδα, 18- 
ἐπέτοθα δὲ Ὁ πόθ 5} 66. {{᾽}}5 ἀδιναϊδοηῦ 
Ἰεἴοε ἀθε εδ. φυὶ ρυόεδάθ : ὅτι ἐπιλύει 

(ὁ ποιητὴς) τὸ διὰ τῶν προειρημένων 
λεγόμενον. Ατ᾿δίαν αι ἀ {π6 16 ἀπ] ἀγα- 
γόντε Ρογπῖθὲ 46 ἐροῖρο 486 165 ἁπΐνο5 Ερὶ- 
ΘΌΠΘ5. ἃναϊθηΐ 665 ἔγοι} 05 ΠΟΙ ΓΟΙΙ565, δὲ 

416, 5ὶ οἶδδὲ Τρίτον χαὶ ἃ [αἷξ 165 ἔρίροποϑ 
νἈΙΠΠΖΈ 6105, 1] π ἴαπιξ ροῖπε απ 56 ΤΟΟΥΙΘῚ 

51 ᾿ϑιισ ν ἈΠ] ποθ, [6 ΟΡ τι6 δϑῦ ἴγὸΡ ἸορΊ- 

οἴθπ, Μαϊβ 1] δῦ οοσίαιπ {πὸ ἰ6 γοίγαποιθ- 
πηθρηΐ ἄθ οο8 ἔγοὶβδ νοῦ Εοπποναὶϊς δὰ 

4.90 

ἀϊβοουνθ ἄθ ϑιμόπόϊαϑ ἀπ οἀγαοιὸγθ 51:- 

Ὀ]1η6. 
407, Τεῖχος Ἄρειον. 1.65 πηπγ5 ἀθ ΤΠὸ- 

65 ὀϊαϊθπὶ οοῃϑαογόβ ἃ Νίαυϑβ. 
408-409. Πειθόμενοι.... ϑεμέηέϊα5. ορΡ-- 

Ρο86 ἴὰ ρίόιέ ἀθ5 Ἐρίροπϑ ἃ 1" πηρϊότέ ἀς 
Ἰϑιι5 Ῥὸγθϑ. ϑ1χ 465 βερί Ἵμεΐβ, ἀδπ5 Ἐβ8- 

ΟΠ ]16, βοπὲ γοργόβθητοβ ΘΟ ΠΠΠΊ6 (165 ἸΤΠΡΙ65. 
Αππρ}ϊαγαΐδ 56} [Ὁ δχοθρέϊομ. Νίαϊβ 1] 
Ῥόγις σομηπη6 ΦΧ ῬΟῈΙ 5᾽ ὀἔγε ἀϑϑοοὶϊέ ἃ διιχ, 

οα Ρῥἱαϊὸς ρου ἅγΟΙΣ διὰ 16 πλΆ]Πθὰν ἀ6 58- 
ΡΠ’ 16 οοπἴδος 46 ἰϑὰν Ἱπυρϊόϊό. 

410. Τῷ, φιαγό, οἾδδὲ ροῦυγααοὶ. 
412. Τέττα 65[ ὑπ ἅπαξ εἰρημένον. Οπ 

ΓΟΧΡΙΙΖαΘ, ἀ ργὸβ. Ηόβυομῖτ58 δὲ Ἐπβίαιμθ, 
Ράρα, οπ ρὸγθὶ (8 56η5 πθ νὰ μοϊπϊ [οϊ, 

ἀη ἃπιὶ ἃ ἢ δὶ ἀπ τπδπια ἂσο, οἱ ἀργὸβ 

ὑπόδρα ἰδών. 1] ο5ὲ ὀνϊάθηΐ 4ὰ6 τέττα 
ὀφαίναυϊ ἃ ᾿᾿ῷῶ τᾶν (65 ροδίεβ δἰιίαιιθβ, 
4] 6δϑὲ, φοιηπηθ ΟΝ. 51, Ρουν ὦ ἔτα. ΑΡο]- 
Ἰομπῖα5. ᾿Ἔχρίααθ οχδοίθηιθηῦ : ἑταίρου 
πρὸς ἑταῖρον γενικὴ προσφώνησις. 

420, "Βόραχε χαλχός. ἈδπιάΡ 408} εἴς 
[οὐ α᾽ Βαντηοπῖθ, οἷν, 5] ΠὍπ νϑαΐξ, ΠΘΌΓΘΙΙΒ6 
ΑἸ Πρ οι. 
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ὀρνυμένου" ὑπό χεν ταλασίφρονά περ δέος εἷλεν. 
ς ΠΡ ΕΣ 4. " - δρνν τωὰ 7 Ἃ 

Ὡς δ᾽ ὅτ᾽ ἐν αἰγιαλῷ πολυηχέϊ χῦμα θαλάσσης 

ὄρνυτ᾽ ἐπασσύτερον Ζεφύρου ὕπο χινήσαντος" 
ἥ λὺ πόντῳ μὲν τὰ πρῶτα χορύσσεται, αὐτὰρ ἔπειτά 
͵ ς ῇ , 3 ἧι ὅν, δι ν δ᾿ χέρσῳ ῥηγνύμενον μεγάλα βρέμει, ἀμφί δέ τ᾽ ἄχρας η25 

Ὰ 2Ἃ τ 5 ΝΕ ὁ᾽ “λὲ “ Ὲ ᾿ 
χωῦτον ξον χορυφοῦυται, αποπτυει αλος ἀχνὴν 

ὡς τότ᾽ ἐπασσύτεραι Δαναῶν χίνυντο φάλαγγες 

“γωλεμέως πόλεμόνδε. ΚΚέλευε δὲ οἷσιν ἕχαστος 
ε 3; 4 ς “ ἡγεμόνων" οἱ δ᾽ ἄλλοι ἀκὴν ἴσαν (οὐδέ χε φαίης 
τόσσον λαὸν ἕπεσθαι ἔχοντ᾽ ἐν στήθεσιν αὐδὴν), 80 

σιγῇ δειδιότες σημάντορας" ἀμφὶ δὲ πᾶσιν 

τεύχεα ποιχίλ᾽ ἔλαμπε, τὰ εἱμένοι ἐστιχόωντο. 

Ῥρῶες δ᾽, ὥστ᾽ ὄϊες πολυπάμονος ἀνδρὸς ἐν αὐλῇ 

μυρίαι ἑστήχασιν ἀμελγόμεναι γάλα λευχὸν, 
ἀζηχὲς μεμαχυῖαι, ἀκούουσαι ὄπα ἀρνῶν ᾿" η85 

ὡς Τρώων ἀλαλητὸς ἀνὰ στρατὸν εὐρὺν ὀρώρει: 

οὐ γὰρ πάντων ἦεν ὁμὸς θρόος οὐδ᾽ ἴα γῆρυς, 

ἀλλὰ γλῶσσ᾽ ἐμέμιχτο, πολύχλητοι δ᾽ ἔσαν ἄνδρες. 
Ὥρσε δὲ τοὺς μὲν Ἄρης, τοὺς δὲ γλαυχῶπις ᾿Αθήνη, 
Δεῖμός τ’ ἠδὲ Φόδος, καὶ "Ἔρις ἄμοτον μεμαυῖα, “(0 

Ξ.ὼΑ 421, Ὑπὸ.... εἷλεν. Τοῖρπο ὑπό ἃ εἶ- 
λεν : ὑφεῖλεν. 

425-426, Ὡ:- δ᾽ ὅτ᾽ ἐν... ιτρΊ]ο, Εἰπόϊάο, 
ὙΠ, 528 : « ΕἸποῖπ5. υἱὲ ρὑυΐπηο σορὶξ 
« 4π|πὶ ΔΙθθβθοοῦα σνϑηΐο : Ῥαυ]δῖπ) 5856 
« 1Ο]]}Ὁ πηᾶγ6 δὲ ἃ] 1π5 πη ὰ5 Ετίρὶῦ; ἱπάθ 

« ἱπ|Ὸ σοπϑαγοὶξ δά φἴμπογα (ἀπ60. » 6όον-- 

σίσιιοα, {Π1. 238 : «.... αἴχαα νοϊαΐας Αἀ 
« ἘΘΥΓᾺΒ ΤΠ ΠΠ8Π6 5οηδΐ Ρ6Ι 53Χ, ΠΘΙ͂Π ἴ050 

« Μοπηῖδ πλῖπῸν ΡῬΤΟΟαμΉὈ 1 ; αὐ ᾿πηὰ Θχοϑίαϊ 
« πηάὰ ον ΠΟΙΡι5, ΠΙσΤ ἈΠ Π16 Ἀ]16 δα ]θοῖαὶ 

« ἈΥΘΠΆΠΩ, 5 ΠΔη5 ἰ6 τη πο] 6. Ὗ οπῖβ6, 

ΙῸ νϑὺβ 422 εδὲ ργέοῤξαέ ἐ6 1᾽ ἀϑιόγϊβζαβ. 
Οἷδβὲ ἃ τονὲ χυςΐοῃ ΡΓΟΠα 66 516η6, ἀ᾽ ἀργὸδ 
{πΠ6 ΘΥΡΘΙ» α᾿ Ἐπδίαι!θ, ρου ΄ὰ Τηᾶγπ6 τὸ 

χρηστόν. Αὐἱδίανγαιιθ πὸ 1᾽διηρ]ογαῖς 46 
ῬΟᾺΡ ΠΠΔΡΩΠΘΡ 165 τόρομεοηβ ἰθχίμε!!θβ, 
[οἱ, 1] π’εϑὲ ροϊπέ ἃ 538 ρ]δδθ; δὰγ 16 υϑγ5 422 

688 στόρότέ ἐθχίπο!]οπηθηΐ πῈ}}6 ρᾶγέ. 
424. Κορύσσεται, 1] ἀγ6556 ἰὰ δῖα: Π- 

τόν] θπηθηξ, ἐέ γιδέ δον σαδῴι : 1] 56 οἰ 
ἄθ 5055: Ῥάπδομβ ἀ᾽ ὀδιπηο. 

426. Κυρτόν, οουτθέ, νοῦτέ : σοπῆέ ἃκα- 

ἴα 16 ῬΟΒ510]6. ---- Κορυφοῦται, 1] 868 
ΘΟΌΧΟΠΏΘ, 1] ὀϊὸνο δὰ τόϊα : 1] αἰξϑὶπὲ 88 ὈΪ1ι5 
συαπάθ Πααΐθαγ, 

484. Σημάντορας, δοὰχ 4πὶ ἀοππεηΐ 6 
ΒΙρΉΪ : 165 ομείβ, [65 γοίϑβ, 

482, Τὰ εἱμένοι, φιΐδις ἱπάμεϊ, οα΄, 
Ῥοῤιαρπηθηξ, φψινξθ ἐπα εϊ. 

48ὅ, Ἀζηχὲς.... 1.65 ΒΙαΐα5 46 66 γ6 78 Π6 

βοπὲ ρϑαυϊ- ιν μὰ5 58Π5 ᾿πιθηί οι. {1 θα 0 ]6 

«πα 9η. δηϊθηα ἰθ θόϊθπηθπὲ 465 ὕγθῖθ δὲ 46 
Ἰθιγ5 ἃρπθαιιχ, 

486, Ὧς Τρώων ἀλαλητός. Τὰ ρῇταβε, 
ΘΟμηηΘ πόθ ΡᾺΡ 16 ποῃλϊπλι Τρῶες, '65ῖ 

ῬΘΡΥΪΒΘ ἅνθο ᾧῃ ἃπῖγα δι]θῖ, Ἀΐθῃ τ᾽ δϑὲ 
ΤΊΟΪΠ5 ΥΆΤΘ 6 σ,͵θΘο, τηῤτηθ 6Π162 [65 ργοϑὰ- 

τειγ5. Ῥ]αΐομι βαγίοι ἃ πη 6 665 Ἀπ ΟΠ 65. 

488. Γλῶσσ᾽ ἐμέμιχτο. δογο 11, 804 
εὲ 867, οἱ 1865 ποῖεβϑ 811 6685 ἄδθιυχ ρμᾶβ8- 

ΒΆ68, 

440. Φόδος, ἴὰ Ἑπϊΐδ, ς᾽ εδτὰτ ἀνθ Ἰὰ 
ἀϊνιπιιό αι] 56. μ]αΐε ἃ οατιβοι ἰὰ ἀένοιξα, 
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» 3 εἶ αι. ψ» ᾿ Ἄρεος ἀνδροφόνοιο χασιγνήτη ἑτάρη τε 
ῳ.3.5 - Ἴ “ 

ἥτ᾽ ὀλίγη μὲν πρῶτα χορύσσεται, αὐτὰρ ἔπειτα 

οὐρανῷ ἐστήριξε χάρη χαὶ ἐπὶ χθονὶ βαίνει. 

Ἥ σφιν χαὶ τότε νεῖχος ὁμοίϊον ἔμῥαλε μέσσῳ, 

ἐρχομένη καθ᾽ ὅμιλον, ὀφέλλουσα στόνον ἀνδρῶν. πη 

Οἱ δ᾽ ὅτε δή δ᾽ ἐς χῶρον ἕνα ξυνιόντες ἵχοντο, 

σύν ῥ᾽ ἔῤαλον ῥινοὺς, σὺν δ᾽ ἔγχεα χαὶ μένε᾽ ἀνδρῶν 

χαλχεοθωρήχων: ἀτὰρ ἀσπίδες ὀμφαλόεσσαι 
ΤΕ ῊΝΒ 8᾽ ἐν Ἵ Ὰ ,» δι δος 
ἔπληντ᾽ ἀλλήλησι, πολὺς δ᾽ ὀρυμαγδὸς ὀρώρει. 

Ἔνθα δ᾽ ἅμ᾽ οἰμωγή τε χαὶ εὐχωλὴ πέλεν ἀνδρῶν 450 

ὀλλύντων τε καὶ ὀλλυμένων, ῥέε δ᾽ αἵματι γαῖα. 

Ὡς δ᾽ ὅτε χείμαρροι ποταμοὶ, κατ᾽ ὄρεσφι ῥέοντες, 

ἐς μισγάγχειαν συμόάλλετον ὄόριμον ὕδωρ 

χρουνῶν ἐχ μεγάλων, κοίλης ἔντοσθε χαράδρης" 

τῶν δέ τε τηλόσε δοῦπον ἐν οὔρεσιν ἔχλυε ποιμήν" 
ὶ 

50 

ὡς τῶν μισγομένων γένετο ἰαχ τε πόνος τε. 

Πρῶτος δ᾽ Αντίλοχος Τρώων ἕλεν ἄνδρα χορυστὴν 
ἐσθλὸν ἐνὶ προμάχοισι, Θαλυσιάδην ᾿Εχέπωλον᾽ 

τόν ῥ᾽ ἔδαλε πρῶτος χόρυθος φάλον ἱπποδασείης, 

Τι6 γἈΡρυοομοπιοπὲ 46 Δεῖμος εἴ 46 Φόδος 
ΟΠ Π6 66 416 ΠπΟ5 ἅγοη8 αἴξ, 11, 767, 
5} 16 56η8 ῬΙΌΡΓΟ 4ἃ τποῖ φόθος ὁ Ηο- 

τηδγθ. (68. Ῥϑυβοῃη Ποδῖο 5. ὙΘΡΔΓ Ισδθηΐ 
Ρ᾽ αβ] θυ 5. [0158 ἀδη5 1 7[αά6. 

445-445. Ἥτ᾽ ὀλίγη.... ὙΊΡΡῚ]6. ἃ ἐνὰ- 
ἀπὶδ εα Ῥαβϑᾶσθ, πόϊαε., ἸΤΥ͂, 178-177, 

πηὰῖδ Θἢ ΤὩΡρουϊαπὲ 165 ᾿πηᾶροθ ἡ Ἠοιϊηὸγο 
ἃ 1ὰ Ἀεποιημηόθ. ΤΠ οΠρΊη οἷα 165 ἀθὰχ νθ 8 

αἰ Ἠοπηδγθ σοιηπη6 πη ΘΧοαρΪ8 ἀδ 5.0] 1πη6. 
γοΥ. ἀπ δεν ἐϊηι6, ΟΠὰΡ. 1Χ. 

442. Κορύσσεται. δογοξ Ρ]ι5 Πασΐξ, 
γΟΥ5 434, [ἰὰ ποῖθ 511} 66 πλοῦ, 

ἀάᾳ, ὋὉμωοίϊον. ογεῖ ρῥ᾽ι5 Βαΐῇ, γθὴ5 
81δ, ἴὰ ποῖδβ 800 66 πηοΐ. 

447. Ῥινούς. 165 ου1γ8, ο᾽δϑι-ἀ- αἰσα 165 

Βοποουβ, ϑελοίϊες : τὰς ἀσπίδας, τὰς 

βύρσας. 1,65 ΒΟΛΟΙΙΟΓ5. ἐταϊθηΐ οοανουῖθ 46 
οὐ, δὲ 66. οαϊν ὀϊαϊς 1]-πηόπη6 οοινοσὶ 66 

πιόϊα], 1.6 ῬΟΌΟΙΟΡ αἰ Α͵]αχ ἅναϊῦ, δοῖ8. ϑ8ἃ 
(6 Ὰ}}}6 ἀ6 ουῖντθ, 5θρὲ οἰμγ8 δα ρουροβόβ. - 
Σὺν δέ, ο᾽ἐεϑι-ἀ- ἀνα συνέδαλον δέ. Οπ ἃ 
ἀό]ὰ νε΄ ἀ6 Ῥᾶγβι]]65. 6] Π1}0565. 

448. ᾿Ομφαλόεσσα'» εἰὑγιζον6 ἐγ μοί, 
ΑΥΔΠξ τπ ΠΟΙΆ]: ἀὐδηΐ 16 ΘΠ γ6 σοὶονέ 
6η Ροβθ6. (ὑδ8. ποι }}}5 ὁϊαϊθηΐ 46 πηόϊα], 

ἀυο] χαοίοϊβ ταόπηθ ἀ᾽γροπῖ οὐ αὉΓ. 115 τ8 
Βουυῖθημξ ρὰ5 βϑι]διηθπὶ ἃ ἰὰ ἀέοογδῇοη : 
115 διισπιθηϊαίοηΐ [ἃ πηᾶ556 ἀπ ΒΟΌΟΙ1ΟΥ, 115 Θἢ 
γοηάδιθῃΐ 16 οἢος Ρ]15 ΤΟΥΡΙΌΪ]6, 

465-465. Ὡς δ᾽ ὅτε.... ίνοΙο, Εἰ πόϊιο, 
ΤΠ, 804-808, ἃ ᾿πηϊξό οοίξα θ6 116 σοιῃρᾶγὰὶ- 

808. {{π| ϑοῃοϊαδίθ ἀ1Ὲ, αἀ᾽ ἀργὲβ ΑὐἹβίαγαιιθ 
β8 5 ἀοαΐθ, σα θη δηΐοπά, ἀδηβ 165 ψθὺ5 
ΑἸ Ηοπιὸόγο, 16 γαοαϑ ἀθβ ἄθιιχ τουγθηΐβ : 

ἔστιν ἀχοῦσαι δύο ποταμῶν ἤχους. 
468. Συμδάλλετον. [,6 ἀπ6] ᾿πάϊααθ α16 

ποταμοί 68: μουν ποταμώ, ἀδιιχ Τουγθηῖϑ. 
4566, Πόνος. [ἃ νυϊραῖα φόδος 6δ5ϊ ὑπ 

ἴδιιϑβθ ἰθθοῃ, ἂν ἢ ΠἾῈΠ δϑί μᾶ8 6η6078 ἃ 

ΙΔ ἀόγοιϊθ, «ϑολοίϊος : Ἀρίσταρχος, πό- 
νος" οὗ γὰρ γέγονέ πω φυγή. 

457. ᾿Αντίλοχος. Ο᾽ εϑ5[ πὶ Ε]5 46 Νεβίου, 

ΤΙ ὀταϊε ἃπηὶ ἀ᾿ΑΟἾ116 οἱ σΌΘΡΡΙΘΙ αἰδιπραό. 
468. ᾿Εχέπωλον. Θεὲ Κομέροϊιβ δὲ 8ο 

Ῥὸγο ΤΠ] γ 5115 50η} ἸΠΟΟΠΏΙΙ8. 
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ἐν δὲ μετώπῳ πῆξε, πέρησε δ᾽ ἄρ᾽ ὀστέον εἴσω 
αἰχμὴ χαλκείη" τὸν δὲ σχότος ὄσσε χάλυψεν᾽ 

ἤριπε δ᾽ ὡς ὅτε πύργος, ἐνὶ χρατερῇ ὑσμίνῃ. 

Τὸν δὲ πεσόντα ποδῶν ἔλαδε χρείων ᾿Ελεφήνωρ 

Χαλχωδοντιάδης, μεγαθύμων ἀρχὸς Ἀῤάντων᾽ 

ἕλχε δ᾽ ὑπὲχ βελέων, λελιημένος, ὄφρα τάχιστα 
͵ ὦ “ δ΄, [ έ θ᾽ [ ῇ, τεύχεα συλήσειε" μίνυνθα ὁέ οἱ γένεθ᾽ ὁρμή. 

Νεχρὸν γάρ ῥ᾽ ἐρύοντα ἰδὼν μεγάθυμος Ἀγήνωρ, 
πλευρὰ, τά οἱ κύψαντι παρ᾽ ἀσπίδος ἐξεφαάνθη, 

65 

οὔτησε ξυστῷ χαλχήρεϊ, λῦσε δὲ γυῖα. 
Ὡς τὸν μὲν λίπε θυμός" ἐπ᾽ αὐτῷ δ᾽ ἔργον ἐτύχθη 10 

ἀργαλέον Τρώων χαὶ ᾿Αχαιῶν’ οἱ δὲ, λύχοι ὡς, 

ἀλλήλοις ἐπόρουσαν, ἀνὴρ δ᾽ ἄνδρ᾽ ἐδνοπάλιζεν. 

Ἔνθ᾽ ἔδαλ᾽ ᾿Ανθεμίωνος υἱὸν Τελαμώνιος Αἴας, 

ἠΐθεον θαλερὸν, Σιμοείσιον, ὅν ποτε μήτηρ, 

Ἴδηθεν χατιοῦσα, παρ᾽ ὄχθησιν Σιμοέντος ὟΣ 

γείνατ᾽, ἐπεί ῥὰ τοχεῦσιν ἅμ᾽ ἕσπετο μῆλα ἰδέσθαι: 

τοὔνεχά μιν χάλεον Σιμοείσιον᾽ οὐδὲ τοχεῦσιν 
θρέπτρα φίλοις ἀπέδωχε, μινυνθάδιος δέ οἱ αἰὼν 

ἔπλεθ᾽, ὑπ᾽ Αἴαντος μεγαθύμου δουρὶ δαμέντι. 
Πρῶτον γάρ μιν ἰόντα βάλε στῆθος παρὰ μαζὸν η80 

δεξιόν" ἀντικρὺ δὲ δι᾽ ὥμου χάλχεον ἔγχος 

ἦλθεν. Ὁ δ᾽ ἐν κονίῃσι χαμαὶ πέσεν, αἴγειρος ὡς, 

ἥ ῥά τ᾽ ἐν εἱαμενὴ ἕλεος μεγάλοιο πεφύχῃ 

460. Ἐν δὲ μετώπῳ πῶῆξε. ϑιιρρ!όεΖ τὴν 
αἰχμιήν, 14 Ῥοϊπία 46 58 ἰᾶποϑ. 

402, Ὡς ὅτε 5ῃρροβε ἴὰ γόρδειειοη ἀπ 
γΕΡΡῈ : σομηπ6 φυδηα ἔοι. 

4683, Ἐλεφήνωρ. ὕογαι 11, ὅ40. 
465, Ἕλχε δ᾽ ὑπέχ ρΡουν ὑπεξεῖλχε δέ. 
466, Οἱ, ἐρεὶ, ἃ ΕἸέρ!νόπον. Π π᾿ ἅ}|ἃ 

Ρᾶ5 θίθη Ἰοΐη. 1] δβϑὲ ἰὰμό 1 υϑὺβ 469. 

467. ᾿Αγήνωρ. Ο᾽ ἐδὲ τὰ 5 ἀ᾽ Απόπον εἰ 
ἀθ Ὑπόαπο, ὑπ ἀ65 ῃ]115 νἈ]]Π]ηΐ5 ΤΓΟΥΘΠ5, 

470. Ἔπ᾽ αὐτῷ 5ἰρῃῖῆθ Ἰοὶ σιρδν Θιιηι 
δὲ μγορέθι" δια, 11 8᾽ἀσὶξ 486 βᾶνοιῦῃ ἃ «αὶ 

Γοβδίθτα 800 οδάδνγα, --- ἔργον, ὑπ αἵς- 

[αἷγθ, Θοπηπθ 6 ἔγαποαὶβ, ἀἀπ8 16 50Π5 (6 
οεονηεδναΐ, 

471. Οἱ δὲ, λύχοι ὥς. ιΡρΊ6, Επόϊαο, 
11, 855, ἃ ἱπιῖτό εθεῖϊα ἤπ 46 νϑῦϑ : ἔηε6 

ἐμρὲ σδμ, 
478. Υἱόν. Τιὰ ἀϊρμποπραθ υι δ5ὲ οοπιρ- 

τόε δομπηπιθ Ὀγὸνθ μὰν 16 ἴα ἀθ ἰὰ σου]! 

41] 1ὰ 5ε]ξ. 
474. Σιμοείσιον. (δ. δἰπιοΐδια5. δὶ ἴῃ- 

σοππῖι εἶ Δ1Π|6ὰγ8. 
482 - 487. Αἴγειρος ὡς,... διγρΙο, 

πόϊάδ, 11, 626-681, ἃ ἱπιῖτό οὐ διαθο}} 
οδίξθ σΟΣΩΡΓΊΒ0Ώ. 

488, Ἔν εἱαμενῇ, ἔπ ἐγγίριο ἴοοο, ἀτιη9 
αἢ Ργέ. ϑολοίϊος : ἐν χαθύδρῳ χαὶ βοτα- 
νώδει τόπῳ. ΟἾἐδῖ απ ργό 4ὶ υογάθ τη 
ΠΙΔΥΆΪ5. 
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λείη, ἀτάρ τε οἱ ὄζοι ἐπ’ ἀκροτάτῃ πεφύασιν᾽ 

τὴν μέν θ᾽ ἁρματοπηγὸς ἀνὴρ αἴθωνι σιδήρῳ 485 
ἐξέταμ᾽, ὄφρα ἴτυν χάμψη περιχαλλέϊ δίφρῳ" 

ἡ μέν τ᾽ ἀζομένη χεῖται ποταμοῖο παρ᾽ ὄχθας. 
Τοῖον ἄρ᾽ Ἀνθεμίδην Σιμιοείσιον ἐξενάριξεν 

" ἀξ -- ΝΙΝ : ΑΨ 
Αἴας Διογενής᾽ τοῦ δ᾽ Ἄντιφος αἰολοθώρηξ, 

Πριαμίδης, χαθ᾽ ὅμιλον ἀχόντισεν ὀξέϊ δουρί. 490 

Τοῦ μὲν ἅμαρθ᾽, ὁ δὲ Λεῦχον, Ὀδυσσέος ἐσθλὸν ἑταῖρον, 

βεύλήχει βουδῶνα, νέχυν ἑτέρωσ᾽ ἐρύοντα" 
ἤοιπε δ᾽ ἀμφ᾽ αὐτῷ. νεχρὸς δέ οἱ ἔχπεσε γειοό Ἢρ μῳ 9, νεχρος : χειρός. 

Τοῦ δ᾽ ̓ οδυσεὺς μάλα θυμὸν ἀποχταμένοιο χολώθη᾽ 

βὴ δὲ διὰ προμάχων, χεχορυθμένος αἴθοπι χαλχῷ, ηθῦ 

στὴ δὲ μάλ᾽ ἐγγὺς ἰὼν, χαὶ ἀκόντισε δουρὶ φαεινῷ 
ἀμφὶ ὃ παπτήνας. Ὑπὸ δὲ Τρῶες χεχάδοντο 
ἀνδρὸς ἀχοντίσσαντος. Ὁ δ᾽ οὐχ, ἅλιον βέλος ἧχεν, 

ἀλλ᾽ υἱὸν Πριάμοιο νόθον βάλε, Δημοχόωντα, 

ὅς οἱ Αδυδόθεν ἦλθε, παρ᾽ ἵππων ὠχειάων. 900 

Τὸν ῥ᾽ ̓Οδυσεὺς, ἑτάροιο χολωσάμενος, βάλε δουρὶ 

χόρσην" ἣ δ᾽ ἑτέροιο διὰ χροτάφοιο πέρησεν 
αἰχμὴ χαλχείη: τὸν δὲ σκότος ὄσσε χάλυψεν. 

Δούπησεν δὲ πεσὼν, ἀράδησε δὲ τεύχε᾽ ἐπ᾽ αὐτῷ. 

48ὅ. Σιδήρῳ. Αἰπδὶ 1ὰ ΠᾶοΠ6. ὀΐαϊε ἀ6 
[εγ, δὲ πο Ρᾶ5 ἀ᾽ δῖγδῖπι. 

486. Ἴτυν, ἰδ σογοἷθ ἰουπηό μὰν 165 7αη- 
165 δἕ οὰ 5᾽ δῃ) )ο πΐ 165 τὰ γοὴ5 46 ἰὰ γοι6. 

487. ᾿ἈἈζομένη. «ϑολοῖϊος : ξηραινομένη. 

Τα σῦρε ἄζομιαι, ἀΔπ5 16 56η5 46 56 εἰδ6556- 

6116}. 56.106 568 γα δ μον ἃ ἄημι, 50. 6. 

489, Ἄντιφος. ΑὈΠΡ5 εδὲ ἴὰό μὰν 
Αραπιοῆποπ, ΧΙ, 109. 

491. Λεῦχον. ΤιΘιοιι5 οϑὲ ἱποοππὰ ε81}- 
Ἰθι}5. 1,65 οὐἹ ΠἼ {π|65 46 Ἰ᾽ἔοο!α 46 Ζ0116 ἀ6- 
πὰ ἀἃϊθηΐ σοτμηπιθηΐ 1] ὀξαι ΡΟ 551016 {π᾿ Απ- 
ΠΡΙα5, δῃ ν]ἱβαηΐ Α7αχ, ταὰξ απ σοι ράρποι, 

α᾽ΟΙγ 556, Ῥυϊβααθ 165 50] 415 ΤΠ 486 π΄ έ- 
ταϊθηΐ 78 Π|815 ἃ οὐϊό 46 θιχ 6 ϑ] πη] η6, 
Αὐιβίαυιιθ τόροπα 4 Ἡοπιὸνα οϑὲ ροῦίο, οἱ 

4 6ῃ οβίτθ 4υλ 6 1] ἀἰσροβο 465 ὀνόπθιηθηϊΐϑ. 
Νουβ ἀθνοηβ ἰδ [1556 } παῖ ἐν ἀλη5 50η 4ὁ- 

πη 16, (᾽ 688 δἰ πϑὶ 4116 1᾽ δπίθπα 8 16 πηι ε᾽4- 

Υἱβίαγ αι : ὡς ποιητιχὸν παραιτεῖται. 

492. Βουθῶνα. ΤθαγεθοΥρ᾽ : « (6 πιοῖ 

(βουδών) πο 56 ἔγοιιγα αι απ6 [018 4ὯΠ5 165 
Ροδπηθ5 Ποιόν {1165 ; δὲ, Θοπημηθ εἰλπ8 ἴοτι5 

165 διΐγοθ ἃπΐθαγ5. 1] 5Ιρηῆθ ἐ᾿αἰπθ ον ]ὰ 

γόρτοι ἱπραϊπα]6, πΟ5. ἀθυ 8 1 Ἰπ[οΡρυ ἔτου 

10] ἀ6 1ὰ πιόιηθ τηδηϊὸγθ. » 

494, Τοῦ, εἰς οαιιδα. ΤΊ 5᾽ἀστὲ 46 501 

ἉΤῊ] 1 ΘΟ ιι8. 

497. Κεχάδοντο Ροιν ἐχάδοντο, ἀθ 
χάζομαι, τϑουϊον. 

499. Δημοχόωντα. Πέπιοοοοῃ 68ὲ ἴη- 

οοππα α᾽ ΔΠ]Θυγ5. 

601. Ἕτάροιο ε5ὲ οοτηπια τοῦ, γ6γ5 494, 
ἢ σΟμΙΠ οατιβαΐ, 

ὅ02. Ἢ, ἡἰία, ο᾽ εδι-ἀτ- ἀἴνο αἰχμιή, 4- 

ΡΓὸβ ΄ὰ να]θαν 46 ᾿᾿ΡΊΙοΪ6 ἀὰπ5 Ηομηὸγο. 

δ0ά. Δούπησεν.... (δ νεῖ8 εϑῦ. γέρέόϊέ 
Υ, 42 οἱ δ} }||6ὰγ5. 6. 56η5 ἃ νοῦρθ δου- 

πέω π᾿ ο58ῖ ρμὰ5 ἀοαΐθιχ,, ἂν 66. πιοῖ ἃ 505 

οοπηπηθηΐαῖνο ἠλη5 ἀράδησε δὲ.... Π 5! 16 
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Χώρησαν δ᾽ ὑπό τε πρόμαχοι χαὶ φαίδιμος Ἕχτωρ᾽ δ0Ὁ 
Ἀργεῖοι δὲ μέγα ἴαχον, ἐρύσαντο δὲ γεχρούς " 

ἴθυσαν δὲ πολὺ προτέρω. Νεμέσησε δ᾽ Ἀπόλλων 
Περγάμου ἐχ χατιδὼν, Τρώεσσι δὲ χέχλετ᾽ ἀύσας᾽ 

Ὄρνυσθ᾽, ἱππόδαμοι Τρῶες, μηδ᾽ εἴχετε χάρμης 
Ἀργείοις, ἐπεὶ οὔ σφι λίθος χρὼς οὐδὲ σίδηρος, 510 

χαλχὸν ἀνασχέσθαι ταμεσίχροα βαλλομεένοισιν. 
Οὐ μὰν οὐδ᾽ Ἀχ ιλεὺς, Θέτιδος παῖς ἠυὐχόμοιο, 

βου, ἀλλ᾽ ἐπὶ νηυσὶ χόλον ΠΕΝΉΝΗ πέσσει. 
Ὡς φάτ᾽ ἀπὸ πτόλιος δεινὸς θεός" αὐτὰρ Ἀχαιοὺς 

Ψ 

" 

ὧρσε Διὸς θυγάτηρ κυδίστη Τριτογένεια, 10 

ἐρχομένη χαθ᾽ ὅμιλον, ὅθι μεθιέντας ἴδοιτο. 
Ἔνθ᾽ ᾿Αλμαρυγχείδην Διώρεα μοῖρ ἐπέδησεν᾽ 

χερμαδίῳ γὰρ βλῆτο παρὰ σφυρὸν ὀχριόεντι, 
χνήμνην δεξιτερήν᾽ βάλε δὲ Θρηκῶν ἀγὸς ἀνδρῶν, 

Πείροος Ἰμέρασίδης, ὃς ἄρ᾽ Αἰνόθεν εἰληλούθει. 

Ἀμφοτέρω δὲ τένοντε χαὶ ὀστέα λᾶας ἀναιδὴς 

4αΘΙ Φαθἴοῖβ. ρόρΡ, Ἄοπ Ρᾶ5 ρΡόγὶν ἀἀπο [ἀ- 

(05 ΔΕΒ ΟΠ“ π6., οοπιπιθ ἰ6 Ργυέξθπἀδιθπὲ 

165 β] οββορυάρῃεβ γό[αϊόβ μὰν ΑὐἹβίαγαιθ, 

τπηα 15 ῬΟΤΙΡ ἀπ 5 τ σοπιρθαξ, ϑδϑολοίϊες: ὅθεν 

τοῦ δεδουπότος Οἰδιπόδαο (ΧΧΙΙΙ, 
679) ἀχούει ᾿Αρίσταρχος, ἐν πολέμῳ ἀνῃ- 
ρημένον. 

δ06. Χώρησαν ὃ 

σαν δέ. 
ὅ06. Μέγα ἴαχον. 

ποίρ ἄπ γϑὺβ 4δ6. 

ὅ08. ἸΠεργάμου. ΤΔπ5 Ηοπιὸγα,, ᾿᾽Δονὸ- 
ΡοΐΪο ἀθ Ῥγοὶθ 838 ποιῆπηθ ἐοπ)οιγ5 Πέργα- 
μος, 6 δὰ [ἐπηϊπῖπ, 1.6 πϑαΐγα Ρ]ασ 6], 4] ἃ 

δ᾽ ὑπό Ροὺν ὑπεχώρη- 

γονυοΖ ῥα μαυΐ ]ὰ 

ἀοππό [16 Ἰαϊη βέγραηια, τὰ ἈρΡραγεοπε ρᾶ8. 

ἃ ἰὰ ἰδῆστιια Βοπιόν π6. 
ὅ09. Χάρμης, 6 ργεῖίο, ΠοΥϑ' ἀπ ΟΠ ρ 

ἀ6 Ι»αῖα1}16. ΠῚ πὸ ας ρὰ8. ρα μἀοπηθν ἰδ 

ΟΡ ἀ6 ᾿ναΐ81}}6 αχ τσθοβ, 

610-611. Σφι... βαλλομένοισιν., {ἰὶς 
δγεΐητι5 μογοιιδοῖς Σ ααλη ὋΠ 165 ἔγᾶρρε ἠδ 
Ι͂ὰ 7 ηθ, 

ὅ12. Οὐ μάν. γογαχ |ὰ ποίβ 11, 870. 

1. Τριτογένειχ. Οπ Ἰρπογα 1ὰ νγαΐθ 
βιρπιβοαϊοη ἐ6 οα ποιὰ ἄθ Μίπογνο. ΟἹ6]- 

4πι65-5. 6. ἴθ ἢ ΒΥ ΠΟΩΥΠΙ6 (6 ΡΑ]]ὰ8 : 

ἣ τὸ τρεῖν χαὶ φοδεῖσθαι γεννῶσα τοῖς 

πολεμίοις, 66116 αὶ πιθὲ 165 δηπθπηῖ8. Θἢ 
ἀόγουΐϊο, βαϊίας εοἴ 661}186 41 Ῥγδπαῖξ ἰὰ 
ἴδποθ : πάλλω, ὈγΔΠΑΙν. 1,65 ,ϑολοίϊες ἀοπ- 

ποηΐ Ὀ] 5 6.5. Δ 65 ΘΧΡἢ ΓΟ ΙΙΟΠ5 : πέθ 50} 
Ια νῬογά ἀὰ Τυΐοπ, ο᾽ ἐδ: -ἀ- αἶγα ἃ ΑἸα]οο- 

τηὸποθ5 6ῃ Βέοϊιδ, ρᾶν οοπβόσιρηϊ |᾽αυϊ- 
γαϊθπὲ ἀ’ ̓ Αλαλχομενηΐς (Ρ] 8 πάιὲ, γε γ5 8 
οἵ 1ὰ ποίθ) ; πόθ ργὲβ ἀκ ἴδὰς Τυϊτοπὶ5. 6 ἢ 

ΤΡγ6 (πιγτης ροβίέγιθαν ἃ Ἠοπιὸγο) : πόθ 
ἀ6 ἴὰ δῖε ἀ6 Ταρίτον (έο]θπ τριτώ, ἰἐϊε). 
Μαῖ5 Ἠοπιὸγα Ἰρῃοῦθ ἐρα]οπηεπὲ 66 ἀ θυ ΠΊΘΡ 

ΤΥ 1Π6, οὰ ἀπ τηοΐϊπ5 1ἱ ΗὟΥ ἴα!ξ 78 πη815 ἰὰ 

ΤΟΙ Πγ6 ΔἸ] υϑίοη. 

δ417. Διώρεα. ὕογε 11, 632. 

620, Πείροος. ὕονεΖ 11, 844. -- Αἰνό- 
θεν, 4 ἕπυ5. ἔπιι5 ὀϊαϊξ ὑπὸ ΝΗΪΝΟ ἄς ΤΏνδοθ, 
ὰ ΤΗΝ ἀ65 ἄδιχ δα θοσο 658 46 ΡΗδρτο, 

82,1. ᾿Ἀμφοτέρω... τένοντε, 1658 ἀθιιχ ἴ6η- 
ἄοπβ. ἢ6 416}5 θη άοπβ 5᾿Δρ1:-}} ῦ Ὄλγοπι- 

Ῥονρ : « 8᾽ἀρ!{-1} ἀπ ἴἸθπάοπ αἀ᾽ΑΘΒ1}16 ρρὸ- 
Ργοπηθηΐ ἀϊξ οἵ 46 φϑ]Ὼ ὅπ Ρ] απίαϊνο σγόϊα 

(66 5θῇαῖδ ἀπὸ ἰδ ποίϊοι θ16η ἀὀ]οαῖθ ΡΟῸΓ 
Ἡοπιὸγθ), οἱ ἀτπι ἰθπάοῃ ἀ ἈΘΠ}1}16 οἱ ἀ6 

66] 4] Ρᾶ556 6ῃ ἃνδῃῖΐ, 5011 16 ᾿Ιραιηθηΐ 

ἈΠ αΪαῖσο ἀπι ἰαγθο 9.» Οπ πἶδῃ δαὶ: τίθη. 
ΑἸΠδὰν5. Ηυϊηὸγο αἰΓ, ρ5. νᾶραθιηθηξ 6 - 

606, τένοντας 8. Ρ]γ161, ΧΎΤΙ, 290. -- 
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"“ » ξ 9) ὦ “ ἄχρις ἀπηλοίησεν" ὁ δ᾽ ὕπτιος ἐν κονίησιν 

χάππεσεν, ἄμφω χεῖρε φίλοις ἑτάροισι πετάσσας, 

θυμὸν ἀποπνείων. Ὁ δ᾽ ἐπέδραμεν, ὅς ῥ᾽ ἔῤαλέν περ, 

Πείροος᾽ οὗτα δὲ δουρὶ παρ᾽ ὀμφαλόν" ἐχ δ᾽ ἄρα πᾶσαι 8925 
χύντο χαμαὶ χολάδες, τὸν δὲ σχότος ὄσσε χάλυψεν. 

Τὸν δὲ Θόας Αἰτωλὸς ἐπεσσύμενον βάλε δουρὶ 
ε ᾿ -»" ῇ έ Ι] δ ͵ ὰ 

στέρνον ὑπὲρ μαζοῖο, πάγη δ᾽ ἐν πνεύμονι χαλχός. 
3 δ, νυ Ὁ Ε Μ᾿ ἐμ " 

Ἀγχίμολον δέ οἱ ἦλθε Θόας, ἐκ δ᾽ ὄῤριμον ἔγχος 

ἐσπάσατο στέρνοιο, ἐρύσσατο δὲ ξίφος ὀξὺ, ε80 

τῷ ὅγε γαστέρα τύψε μέσην, ἐχ δ᾽ αἴνυτο θυμόν. 
Τεύχεα δ᾽ οὐχ ἀπέδυσε: περίστησαν γὰρ ἑταῖροι, 
Θρήϊχες ἀχρόχομοι, δολίχ᾽ ἔγχεα χερσὶν ἔχοντες, 

οἵ ἑ, μέγαν περ᾽ ἐόντα χαὶ ἴφθιμον χαὶ ἀγαυὸν, 

ὦσαν ἀπὸ σφείων᾽ ὁ δὲ χασσάμενος πελεμίχθη. 535 

Ὡς τώγ᾽ ἐν χονίησι παρ᾽ ἀλλήλοισι τετάσθην, 
ἤτοι ὁ μὲν Θρηχῶν, ὁ δ᾽ Ἐπειῶν χαλχοχιτώνων, 
ἡγεμόνες" πολλοὶ δὲ περὶ χτείνοντο χαὶ ἄλλοι. 

Ἔνθα χεν οὐχέτι ἔργον ἀνὴρ ὀνόσαιτο μετελθὼν, 

ὅστις ἔτ᾽ ἀἄδλητος καὶ ἀνούτατος ὀξέϊ γαλχῷ 540 

Λᾶας ἀναιδής, 14 ρῬίεγτο παριάοπίθ. Του 
ῬΟΌΣΥΙΟῺΒ. αἴγ6, Θῃ ἰνᾶποαὶβ, ἰα ρίθηγ 6 σιεὶ 
π γοδρθοίθ γἱθπ, ῬΟῸΓ ἰὰ ῬΊΘΡΓΘ Ἰπηρ᾿τουἃ-- 
016, ἴὰ ῬΊθυγθ οὐ 16; 66. 401 δϑὲ ὄν! ἄθιη- 
πιδηΐ Ἰοὶ 16 56η8. 

52:2, Ἄχρις, ρῥγογϑιις, τοὰϊ ἃ [α]0, 
δά. Ὁ, οοἰαὶ ἀοπῦ 1] νᾷ ἐΐγε 41685- 

10, ἃ βάνοιν Ριγοίβ. 
δ3ὅ, Οὗτα π’οδὲ ροϊπὲ βοὰν οὕταξ, οἂν 

Ιὰ ἤπα]θ δϑὲ Ὀγὸνθ, Ο᾽ δθδὲ ὰπ Ἀου δῖ ἐρί 46, 
οοιητης ἔχτα. Ομ Ρϑὰΐ βιρροβενρ οὐτάναι, 

ΘΟΠ.ΠῚ6 ΟΠ ΒΊΡΡΟβ6 χτάναι. Μαϊβ 1 Ἰπῆ πηι 
Ὠ᾽Θχίβίθ 416 5015 ἰὰ ἔουπιβ οὔ ταῦτεν, Θοιηπιδ 
χτόάναι π᾿ ἐχίϑδίε 416 β80118 96}}186 ἀ6 χτάμεν 
εἱ χτάμεναι. 

527. Θόας. ογαοζ ΤΠ, 688. 

838, ᾿Αχρόχομοι, ἄχ οΠδνοιχ σοϊονόβ 
58. ἰ6 Παὰὺὺ 46 ἰὰ ἰόϊθ. 1.65 ὐθοβ θυχ- 

πηδπη65 ομΐ μογίό Ἰοπρίθπιυβ5 165 οἰδνθιχ 
ποιιόβ 580} 16 ἰροηΐ, ΤΡ ΑΡο  οα ἀπ Βεϊνόὸγα 
ἃ ἴ65 οδνθιχ ποιιόβ 50 ἰ6 ἰγοηῖ; οἱ Ῥὶπ- 

ἄλγε, Ῥγέελίψιιος, ΤΥ, 806, ἀοππο ἃὰχ ᾿όρο5 

᾿ἐριπότο ἀθ ὑψιχαῖται, {αὶ ὀφαίναι!ε οχᾶο- 

τοιηθηΐ ἃ ̓ ᾿ἀχρόχομιοι ἀ᾽ Ἠοτηὸνο. Μία! 1] εϑί 
ῬΓΟΡΆθΪῈ 486 165 ΤἬγαΘΘβ 86. αἀἸβεπιριδίθηΐ 

Ρᾶγ ἀπ ἴουροὲ ἀἶππὸ Ὠααΐθαν οχαρόγόθ. 
ὅ84-585. Οἵ ἑ.... (85 νϑῦϑ 86 γοϊγοιυθηΐξ 

Ρίι5 Ἰοϊη, Υ, 62δὅ-626, 

5635, Πελεμίχθη, νὲ τεαριμῖίφις δεΐ, 11 πὸ 

Ρυϊ ἰθπῖν. ϑολοίϊες ; διεσείσθη, ἀνεχι-- 
νήθη. Οδεξθ τηϊθυργόξαϊτιομ νὰὰΐ πηϊθχ 486 
66116 φαΐοῃ ἀοππα Πα τ 6]]Θπαθηὶ : 1 δλαλι-- 
δία οὐ 1ὲ ἐνεηιδία, ΤΏ Θα5. π ἔργο} ]6 πὶ 

π6 ΟΠΆΠΟ6|16, 1 οὐάθ ἃὰ ποιῦγο. 1 ὈΓάΓΟ 

βίσιοῖ 465. 1ἸΔἀέθ5. βϑγαὶϊξ πελεμιχθεὶς ἐχά-- 

σατο. Νογβξ2 ἰὰ ποία ΧΥ͂Ι, 462. 

87. Ὃ μέν, Ρινοῦδ; ὁ δ(έ), Ἀιογὸβ. 
539-δ42, Ἔνθα χεν.... Ὠᾶρπον : « [ἃ 

Ποιοα ἀ᾿ιη 16] ἐότηοὶπ δὲ ἤρα ἀὰ οοιηθαῖ 
οοὲ οΠαγπηαηΐο ἦθ παϊνοίό. » 

ὅ40. "Αὄλητος 56 ΤᾺΡΡοΟΥΘ ἃἰχ θ] ΘΘΘΌΓ 65 

4 Ὅπ ἀαιγαῖῦ μὰ Τα] [αῖτα 46 Ἰοΐη ἄνθος ἰὰ ἢὲ- 

6Π6 οἷ [ἃ ζανϑιη ; ἀνούτατος, ἃ 661165 φὰ}} 
δὰϊ γϑοῖιθ5 ἀλπ5 ᾿᾿δηρὰρθιιθηΐ ΘΟΥΌ5 ἃ ΘΟ, 

οἵ βαγίουξ ἀὰχ οοὰρ5 α᾽ ὁρόθ. Αὐἱβδίασυ : 

ἡ διπλῆ, ὅτι διέσταλχε (ὁ ποιητὴς) τὸ 
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δινεύοι χατὰ μέσσον, ἄγοι δέ ἑ Παλλὰς Ἀθήνη, 
χειρὸς ἑλοῦσ᾽, αὐτὰρ βελέων ἀπερύχοι ἐρωήν. 
Πολλοὶ γὰρ Τρώων χαὶ ᾿Αχαιῶν ἤματι χείνῳ 
πρηνέες ἐν χονίησι παρ᾽ ἀλλήλοισι τέταντο. 

οὐτάσαι χαὶ τὸ βαλεῖν. Οεῖτο ἀϊδεϊπο- 
τοπ δϑὲ πιαϊηῖθϑ [οὶ γόρόϊόθ, οἵ δοιὰ τοαΐο 

βου ἐ6 ουπιοβ, δ π5 165 ποίθ5 ἀ᾽ Αὐϊβίαγαμο. 

544. Δινεύοι, νογοαγαίμν., οἰγου!ογαϊξ : 

ἰγαϊξ ςὰ εἐ Ἰὰ. --- Ἄγοι δέ ἑ Παλλὰς Ἀθήνη. 
1.ἃ βιρροϑβιίεοη ἀθ δα τόποι οἰγου πὲ 51} 

ΙῈ ομαπηρ ἀ6 Ιναῖα} 6 ἢ θδῦ. νγαϊβοι ] "16 
αυ᾽ ἃ οοπαάϊτοη ἀ᾽ απ τηΐγὰο 6. 

ὅ42. Αὐτάρ, οἱ 46 ρμ]ιι5, οἴ πιόπιθ. ΠῚ π᾿ Ὺ 
ἃ Ροϊπῦ Ορροϑιίξίομ ; οἶδϑὲ ἰὰ δι. οὐ ἰὸ 
Θομηρ!όπηθπὶ ἀθ ἰὰ μεπβόθ. --- ᾿Ἔρωήν, 
ἐρερθέμηι, Τ᾽ ϊλῃ, ϑδολοῖίος : δρμιήν. 



ΙΛΊΑΔΟΣ καὶ 

ΔΙΘΤΗΔΟΥΣ ἈΡΙΣΖΈΗΤΑ, 

ΜΙπορν δηϊγαῖηθ Μία 5. [01Π ἀπ οΠλιὴρ 46 Ὀαίδι!]8., οἵ 165 αὐδο5 ἰοπῖ 
ΡΙΙΘν 165 Τγουθη5 (1-94), Ὀιομηὸήθ, Ὀ]6556 μὰν Ῥαπάδλυαβ, Π6 ΘΟπιθαΐ 
ααανθο ΗΓ] 5 αἰ ΔοΠπαυποπιοηὶ (9δ-166). ΠῚ τὰ Ῥαηάανι5. δὲ ὈΪ6558 
Ἐπές (161-810). γόπιι9 νϑυΐ ϑϑαν ον 50η ἢ|5 46 ἴὰ πηουῖ; 6116 δϑὲ ε116- 
πιὸμη6 Ὀ] ββέθ ρᾶγ Ὠιοιιὸαο (911-901). μι γοιηοηΐθ νϑγ5 ᾿ΟἸΎ Προ, 
οὰ 58 πηὸγε ιοημό ἃ ΘοΠ5016 οἱ ἰὰ σαόγιε (952 - 6.91). ΑΡΟΠ]οπ ἂνγὰ- 
ὁΠ6 Ἐπόε ἃ ἰὰ [γϑὰν ἀθ Ὀιοιηὸδάδ, οἱ γδιηὸπμθ Δδιϑ ἂὰ οοιηθαὶΐ (32 - 
4.60). Μαγϑ γαπίτηβ 16 σουγαρα 465 ΤυΌγεΠ5, εἱ πόα γθρᾶγαῖϊ ἀλη ἰὰ 
Ιατἴ6, σαέγ! ρὰγ Αρο]]οη (461-18), [ἃ θαΐ41}16 ἐοη τ πι6 ἀνθὸ 465 
διισοὸβ ἀἰνθῦϑ; Τη815 [65 605 σΟΠΠ]ΘΠοθηΐ ἃ γον [6 ἀ655005 (Ὁ19- 
710). αποη οἱ Μίμθγν ἀθϑοθπάθηϊ ἂὰ βθοοι 5 465 αγθ05 (111-771). 
Α ἰὰ νοὶχ 46 Τᾳποῃ, [65 α,668 γοίγοῦυθηΐ ἰουΐθα θὰ ἀΓάΘαν; ΜΙΠΘΡΥΘ 

Ἔχοῖῖο Ὀιοιηδαθ, 4] δἰίδααθ δὲ Ὁ]6556 ΜΙαγβ5. ἰα]-πηέιης (718-869). 
ΜΔΥ5 γϑιηοηΐθ υ6 15 "ΟἸ]γρα, οὰ 1] δϑὲ σαόυνι ρὰν Ρέομ, εἱ [65 ἀθιιχ 
ἀέδ5565 4υϊίθηΐ σομηπ18 [ἃ] ἰὰ πιόϊές (864-909). 

Ἔνθ’ αὖ Τυδείδη, Διομήδεϊ Παλλὰς Ἀθήνη 
δῶχε μένος χαὶ θάρσος, ἵν᾿ ἔχδηλος μετὰ πᾶσιν 

Ἀργείοισι γένοιτο, ἰδὲ χλέος ἐσθλὸν ἄροιτο. 

Δαϊέ οἱ ἐκ χόρυθός τε καὶ ἀσπίδος ἀκάματον πῦρ, 

ἀστέρ᾽ ὀπωρινῷ ἐναλίγχιον, ὅστε μάλιστα 5 ξ 

λαμπρὸν παμφαίνησι λελουμένος ᾿Ωχεανοῖο᾽ 

4, Δαῖέ οἵ, 11 Ἀ]]Πππλαϊδ, 11 Δ]}π|π|8, 
Ὑ ρρΊ]6, αἱ ἃ ἱπηῖτό 66 Ῥαββαᾶρθ, Κηόϊάε, Χ, 
270 - 279, 41ὸ βϑυϊθιηθηΐς 416 1ὰ ἤλιηπιθ 
δγιϊίο : « Αὐάοι ἄρθχ ἀρ. » 2016. ἔαιϑαῖς 
861} ]ηΐ 46 Ῥγθπάγο ἃ ἃ Ἰθεῖγο 16 ποῖ πῦρ, 

οἵ ἴαχαῖϊῦ Ηοπιὸγο ἀ᾿Ἀρϑυγαό τἹἀϊοι6, μὰ15- 
4116 16 Πόγοβ. οοιγαῖϊῦ υἰδπθ α᾽ ὀΐγα Ὀγὰϊ]ό : 
ἐχινδύγευσε γὰρ ἂν χαταφλεχθῆναιν ὁ 
ἥρως. 

5. Ἀστέρ᾽ ὀπωρινῷ, [᾿ἀδῖγ. 41 ρμαγαὶξ 
ἄδλη5 1ὰ βαΐϑοῃ (165 τόφο!οθβ οἱ 465 ἔνι : ἰὰ 

οαπίοι]θ, 16 ϑέγζις αν εον" ἀ6 ΝΊΡΡΙ]Θ, Επόϊάε, 

Χ, 278. ἈδμμΆΡι62 Τ᾽ ΠἸϑῖοὰ ἀθ ᾿ς α᾽ἀ- 

στέρι, οοπιπη ποῸ5 ἃγοπϑ τὰ, ΠΥ, 269, 
}᾽6ΠἸϑίοπ ἄς 1 ἀς δαιτί. ΕἸΙ6 εϑὲ σᾶσο ἃὰ 

5] ΠΡΌΠΘΡ. 
6. Λελουμένος ᾿Ωχεανοῖο, ἁργὸδ 5᾽ ἐ6 

βαϊρῃό ἀὰμ5 165. θαιχ ἀο ᾿᾿Ορούδῃ : αὐὰπα 1] 
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τοῖόν οἱ πῦρ δαῖεν ἀπὸ χρατός τε χαὶ ὥμων᾽ 

ὦρσε δέ μιν χατὰ μέσσον, ὅθι πλεῖστοι χλονέοντο. 
Ἦν δέ τις ἐν Τρώεσσι Δάρης, ἀφνειὸς, ἀμύμων, 

ἱρεὺς Ἡφαίστοιο" δύω δέ οἱ υἱέες ἔστην, 10 

Φηγεὺς Ἰδαῖός τε, μάχης εὖ εἰδότε πάσης. 

Ῥώ οἱ, ἀποχρινθέντε, ἐναντίω ὁρμιηθήτην᾽ 

τὼ μὲν ἀφ᾽ ἵπποιϊν, ὁ δ᾽ ἀπὸ χθονὸς ὥρνυτο πεζός. 

Οἱ δ᾽ ὅτε δὴ σχεδὸν ἦσαν ἐπ᾿ ἀλλήλοισιν ἰόντες, 
Φηγεύς ῥα πρότερος προΐει δολιχόσχιον ἔγχος" 1ὅ 

Τυδείδεω δ᾽ ὑπὲρ ὦμον ἀριστερὸν ἤλυθ’ ἀχωχὴ 
ἔγχεος, οὐδ᾽ ἔδαλ᾽ αὐτόν᾽ ὃ δ᾽ ὕστερος ὥρνυτο χαλχῷ 

ἂν " - ᾽ ν᾿ ββ ο ͵ “) ᾺἋ 

Τυοσείδης τοῦ δ᾽ οὐ χ ἅλιον βέλος ἐχφυγε χειρὸς, 

ἀλλ᾽ ἔδαλε στῆθος μεταμάζιον, ὦσε δ᾽ ἀφ᾽ ἵππων. 

᾿Ιδαῖος δ᾽ ἀπόρουσε, λιπὼν περιχαλλέα δίφρον, 20 

οὐδ᾽ ἔτλη περιδῆναι ἀδελφειοῦ χταμένοιο᾽ 

οὐδὲ γὰρ οὐδέ χεν αὐτὸς ὑπέχφυγε Κ ἦρα μέλαιναν, 

ἀλλ᾽ Ἥφαιστος ἔρυτο, σάωσε δὲ νυχτὶ καλύψας, 

ὡς δή οἱ μὴ πάγχυ γέρων ἀκαχήμενος εἴη. 

586 ἰὲνε οῦβ ἀβ Ἰ᾿Οςέαδη. ϑολοίϊος : νεωστὶ 

ἀνατέλλων ἐξ ᾿Ωχεανοῦ" τὰς γὰρ ἀνα- 
τολὰς τῶν ἄστρων ἐντεῦθεν ὁ ποιητὴς 
συνιότᾷ. ᾿ΩὯχεανὸς δὲ ποταμὸς, χαθ᾽ Ὅμη- 
ρον, περιρρέων χύχλῳ τὴν γῆν, ποταμῶν 

ἼΛΑΣ" 
πατὴρ ὦν. 

7. Τοῖόν οἱ. ΒοΙΠ 6 1αἱ- πηόπιθ ἄνοια οἱ 16 
ἰγοομέθ, ρ]αζόϊς φὰθ ἀ᾽ ἔογίγο, ἀἀργτὸβ Ῥάγηθ 
Καϊρσμί, τοῖόν ἔοι : « τγοσμέοαπὶ ἀϑαγρδίατη 
« 6558 ΡΓῸ ἀδοίν]ο γε] σϑροηάθο, {ιοά [δο]- 
« {ππ|5 ἰδυζαν 1110 νϑυϑα πη. »» (8 βϑγαϊῦ 65 
εἴεϊ ὰἂπ βροπάόοθ, 5ἱ 1’ οπ [αἰδαϊξ [ουτοπηθηΐ 

56 ῃΐΠ" ἴθ ν, ΘΟπΊΠη6 51] Υ ἅναὶϊϊ τοῖόν νοΐ. 
Ο᾽Ἶεδὲ ὅπ ϑροπάέβ ϑποοῦθ, δἱ Ὸ0π Ἀ5ρ116 
ἐγὸβ-[Ουέθπηθης οἵ, βοαγΐουϊ 5ἱ 1 Ἔβρυὶδ σι 

ὀφαϊναϊαῖε ρυϊ πα Εν θιηθηΐ, σοτηπηθ ἰδ ογοϊθηΐ 
4θοΙ 65 Ππρυϊδῖθβ, ἃ 1ὰ ΘΟΠΘΟΠΠ6 5ἱρπηᾶ, 
γόογο, ἃ ργοροβ ἀθ5 ἱγοοῃμέθ ἀ Ἠοπιὸτε, 
656 ποίεϑ 1, 4124, 198, εἴ ΤΥ͂, 292. 

10, Ἤστην, ἀε εἰμί, ρουν ἤτην, ὁγαπέ. 
Ταγὲβ δὲ 565 ἢ]5 π6 80ηΐ σοππτι5 416 ΡῈΓ 66 
γόοις, 

12. Οἱ, οοπίγο ἴα], εοπίγο Ὠϊοπιδάθο. ---- 
Ἀποχρινθέντε, 5έρατέβ ἀε Ιεὺγ ἰτουρο. 
δομοίϊες : ἀποχωρισθέντες, τοῦ οἰχείον 

πλήθους δηλονότι. Ομ] 4 65-ιπ5. ΡΙῸρ0- 
βθῃξ α᾽ ἔουῖγε ἀποχρινθέντες ἅἃιι ΡΙυν 6} οἱ 
ἐναντίον δἄνουθβ, δῆπ ἐδ ἰαϊγθ ἀϊβραγαϊένο 
165 ἄθιιχ Πϊαΐιβ ετε, ωτο. Νίαϊβ σίθῃ πὖδιι- 
ΤΟΥ56 τι. ΡΆΓ61] ΘΠησοιηθπῖ. 

18. Ἂφ᾽ ἵπποιϊν, αὖ δηιιῖς,, ο᾽ ὁδ-ἀ- ἀν 
ἄα Βαπὲ απ ον, 

44. Οἱ δ᾽ ὅτε.... Οἱ ἃ ἀό]ὰ νιι 66 γν6 15; 
Π͵Ὶ τ: 

17. “Ὁ, εἰἴα. Ταὰῖ: ἃ Βανο μον. 
19. σε, εὐἱραΐα (ΡΠόέρέε). 
21. Περιόδῆναι, ῥτοϊέρον,, δοπιπιθ ἀμ.- 

φιθαίνω. ϑουϊοεπιεπὶ ἀμφιδαίνω 56. 60η-- 
βίγα! Ὁ ἄγθο 1 Δοουβδ , Π] 8 ἀρ 5581} α᾽ οιηρὸ - 
οΠ6ὺ 46 Πιοιηδθ πὸ ἀόρουμ)ὰλ 16. 601}08 
ἀθ Ῥμῃόρέο. «ολοῖϊος : ὑπερμαχῆσαι. ΑροἹΪ- 
Ἰοπίιβ : πεπτωχότος ὑπερασπίσαι. ογοῖ 
Ιὰ ποΐβ βι ἀμφιθέθηχας, 1, 37. --- Ζο1]|6 
τροσναῖῦ στ άϊοιϊθ 4υ᾽ ἀόπ5 φαϊἂϊ 50π ΟΠ ἂν 
ῬΟ 88 5 νου ; ΠΥ 1] δὰξ σοῦχα Ρ]15 νἱΐθ θα 

ἐμὰν φυ᾽ὰ ρἷοα : ἠδύνατο γὰρ μᾶλλον ἐπὶ 
τοῖς ἵπποις. Οδεὶ ναιΐ 1ὰ. οὐ αθ 880 16 
ἴδῃ ἀπ γϑὺβ 4. 

24. Οἱ, ἃ Ταΐ, π᾿ εδὲ ροΐπὶ γϑάοπάαπι. 

ΙΠ 86 116 ἃ γέρων, ρνἱαϊὸς αυ᾽ὰ εἴη. Ῥαγὸδ 
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Ἵππους δ᾽ ἐξελάσας μεγαθύμου Τυδέος υἱὸς 95 

δῶχεν ἑταίροισιν χατάγειν χοίλας ἐπὶ νῆας. 

Τρῶες δὲ μεγάθυμοι ἐπεὶ ἴδον υἷε Δάρητος, 
τὸν μὲν ἀλευάμιενον, τὸν δὲ χτάμενον παρ᾽ ὄχεσφιν, 
πᾶσιν ὀρίνθη θυμός - ἀτὰρ γλαυχῶπις ᾿Αθήνη 
χειρὸς ἑλοῦσ᾽ ἐπέεσσι προσηύδα θοῦρον Ἄρηα᾽ 80 

Ἄρες, Ἄρες, βροτολοιγὲ, μιαιφόνε, τειχεσιπλῆτα, 

οὐχ ἂν δὴ Τρῶας μὲν ἐάσαιμεν χαὶ Ἀχαιοὺς 

μάρνασθ᾽, ὁπποτέροισι πατὴρ Ζεὺς χῦδος ὀρέξῃ, 

νῶϊ δὲ χαζώμεσθα, Διὸς δ᾽ ἀλεώμεθα μῆνιν ; 

Ὡς εἰποῦσα μάχης ἐξήγαγε θοῦρον Ἄρηα. 35 
Τὸν μὲν ἔπειτα χαθεῖσεν ἐπ᾽ ἠϊόεντι Σκαμάνδρῳ. 

Τρῶας δ᾽ ἔχλιναν Δαναοί" ἕλε δ᾽ ἄνδρα ἔχαστος 

ἡγεμόνων. Πρῶτος δὲ ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων 

ἀρχὸν Ἁλιζώνων, ᾿Οδίον μέγαν, ἔχθαλε δίφρου 

πρώτῳ γὰρ στρεφθέντι μεταφρένῳ ἐν δόρυ πῆξεν, 40 

ὥμων μεσσηγὺς, διὰ δὲ στήθεσφιν ἔλασσεν. 
Δούπησεν δὲ πεσὼν, ἀράδησε δὲ τεύχε᾽ ἐπ᾽ αὐτῷ. 

ἐ81 16 νι θη ]αγὰ ἃ Υ᾽ αἰοαϊη, 16 νἹθ]]ανἁ ἂς 
γυϊοαϊῃ. 

81. Ἄρες, Ἄρες. Οἡ ἃ ἀἐ]ὰ νὰ ἀπε ἰὰ ργο- 

Πηϊὸ γα 5011}}8 ἀπ πιοῦ Ἄρης έϊαϊΓ ἃ γο]οπίέ. 
Οὐδ 65 ΑἸΟχ Ἀπ ἀγῖη5 Ὀγόζπ ἀδϊθηῦ {6 ἴὰ 
βθοοηα τηοΐ π᾽6δὲ μὰ5 1ἢ ΠΟΠῚ ΡΙΌΡΓΙΘ, ΓΠΔ 15 

απ Δα ]Θο ἁιπθηέ μὰν Δ] Πττόνατοπ. [χῖοπ 
ἐλ ἀυϊδαὶς, Ἄρες βλαπτιχέ. 1.ἃ ταΐδοπ 4] 

ἄοππο, εἾδϑοῦ 4πὸ οοἴίθ γέροι οη ἀπ νοοὰ- 
ΕΠ δϑῦ ἀπ Θχθηρ] ππῖαθ 41:5 Ἠοιπὸν : 

οὐδέποτε γὰρ χλητιχὴ ἀναδιπλασιάζεται 
παρὰ τῷ ποιητῇ. ΒΕΚΚΕΙ ἃ ἁάδορίέ ἰὰ 16-- 
φοη Ἄρες ἀρές, 416 Βρροβ6 ἴὰ γθιπάυ 116 

αΑἼχΙοΙ. --- Τειχεσιπλῆτα. 1] πο ἴαπιε ρυθη- 

ἄγ πὶ οοῖίο ὀρ τπὸΐθ, Ὡἰ 661165. 41 ρυόοὸ- 
ἀθηΐ, ἀλπ5 ὉΠ 56η5 1Π] αΥΊθιιχ. ΜΠΠΘΙν 6 ἢ ἾΠ- 
Ἶυγῖθ Ροϊπξ; 6116 αἴξ οθ υδϑὲ Μαγβ, δὲ οδ 
40}} εδὲ δὺ ἀ’ ὀῖγθ. Αὰ ἴθ ἀθ τειχεσι- 
πλῆτα, 4] 5 ἌΡΡΙΟΟΒΘ 465 σϑπηραγίβ, ἐἾλι- 
[1658 ᾿ἰϑαϊθηΐ 4415 τειχεσιδλῆτα, 4αὶ ν»αΐ 
165 γοιηραγίβ. Οὐ δϑὲ ἐου)οῦχβ [6 πηόπιθ 5615; 
Ἑσομητηθ Εἰ Ἐπιεΐαι : πολιορχητής, 16 ἴοι 

ἀ65 5᾽όρεβ. Π] πο ἴαχε ροϊπε γὰρρουνίον πλῆτα 
ἃ πλήσσω; 4] εἰξ ἐξέ ἱπηργορνθ (σονιίντις 

}εγιμθ), υααὶβ ἃ πελάζω, 6ῃ ῥγόβδθ πλὴ- 

σιάζω, 5᾿ἀρργοοδον. 
98, Μάρνασθ᾽, ὁπποτέροισι, ὁοπραϊίνο, 

ἃ 4] 465 ἀἄδθιχ: ῬΟῸΓ βᾶγορ δια]αθὶ εἰθ5 

ἄθαχ Παριῖον ἀοπηθρυᾶ..... 

86, Ἠϊόεντι. Ο᾽ἐδῦ ἂπ ἅπαξ εἰρημένον. 

1.6 πιοῖ ἠϊών 5:σπῖῆθ 16 τἱνᾶρα 46 Ϊὰ πιθι, 

Οἱ ϑιρροβθ 46 ἠϊόεις νἱδηΐ 46 ἠϊών, χιοὶ- 
«ΟῚ 5᾿ἀσίβϑο ἀπ συἱνιὸγθ, οἵ οη ᾿᾽δηϊοπά, 

ψιΐ α (5 Ῥογάς ἐδοαγρός. Βιυιϊίμηαππ 16 ἀ6- 
χτἶνο ἀθ ἤϊον, ἤϊα, ἰουγγαρα, νῖντθβ, δἵ 18 
ΓΆΡΡΙΌΟΜΝ ἀ6 εἱαμενή, ΙΥ̓́, 488, ρναΐνῖε. 
Ἢ ϊόεις 5᾽ρπιβοναις Ἀ]ου5. ἀθγφοσιιδ, ΘΟΙΏ μη 6 

1] εϑὲ ἐγαάαῖς ἀδη5 ᾿᾿Ηομιὸνο ἀθ ΠΙάοι. 17 6π- 
ἄγον ἀόθισπό μὰν Ηοπιὸγθ ὀΐζαϊξ ργθϑήμα 
β0ῖι5 [65 τη} 4 Πἰοπ. ὕονγοζ Ρἷι5. 5 ἰὰ 

ποῖίθ ἀπ υϑὺβ 3. 
89. Ἁλιζώνων.... Ὀδίον. δὅ0Σ Οἀϊας 

οἱ 165 Ἠλ]ζοηβ, σου 2 ἰὰ ποίθ 11, 866. 
40. Στρεφθέντι. δολοίϊος : εἰς φυγὴν 

τραπέντι, φεύγοντι. 
42, Δούπησεν.... (δ. νοῖ5. πιάῃηιι8 Ἰοὶ 

ἄαπ5 [6 τπαπαβοῦὶς 6  οπῖβο, όονυοΖ, 51: 

68 νογ5, ἰὰ ποῖο ΕΥ̓͂, 04. 



ΕΥῚ ΙΛΔΙΆΑΔΟΣ ΚΕ. 10Ι 

Ἰδομενεὺς δ᾽ ἄρα Φαῖστον ἐνήρατο, Μήονος υἱὸν 
Βώρου, ὃς ἐκ Τάρνης ἐριδώλαχος εἰληλούθει. 

Τὸν μὲν ἄρ᾽ ᾿Ιδομενεὺς δουρικλυτὸς ἔγχεϊ μαχρῷ ᾿5 

νύξ’, ἵππων ἐπιδησόμενον, κατὰ δεξιὸν ὦμον" 

ἤριπε δ᾽ ἐξ ὀχέων, στυγερὸς δ᾽ ἄρα μιν σχότος εἷλεν. 
Τὸν μὲν ἄρ᾽ Ἰδομενῆος ἐσύλευον θεράποντες. 

Υἱὸν δὲ Στροφίοιο Σχαμάνδριον, αἵμονα θήρης, 
Ἀτρείδης Μενέλαος ἕλ᾽ ἔγχεϊ ὀξυόεντι, 50 
ἐσθλὸν θηρητῆρα᾽ δίδαξε γὰρ Ἄρτεμις αὐτὴ 
βάλλειν ἄγρια πάντα, τάτε τρέφει οὔρεσιν ὕλη. 

Ἀλλ᾽ οὔ οἱ τότε γε χραῖσμ᾽ Ἄρτεμις ἰοχέαιρα, 
οὐδὲ ἑχηδολίαι, ἧσιν τὸ πρίν γ᾽ ἐχέχαστο᾽ 

ἀλλά μιν Ἀτρείδης δουρικλειτὸς Μενέλαος, 55 

πρόσθεν ἕθεν φεύγοντα, μετάφρενον οὔτασε δουρὶ 
ὥμων μεσσηγὺς, διὰ δὲ στήθεσφιν ἔλασσεν. 
Ἤριπε δὲ πρηνὴς, ἀράθησε δὲ τεύχε᾽ ἐπ᾽ αὐτῷ. 

Μηριόνης δὲ Φέρεχλον ἐνήρατο, τέχτονος υἱὸν 

48-44, Φαῖστον.... ῬΒοοῖα5. οὐ Βοσιβ 
βοηῃΐ ἱποομηι5. Τ᾽ ΣΠό, βαϊναπῖ 165 ϑολοίϊα5, 
αδὲ ἴὰ πιόπηθ 416 ϑᾶνά6θβ, ργὲβ ἀθ ἰδχαθ}}]8 

ἐταιϊξ ἀπὸ οπίδϊπθ ποπιηηέθ Θθοοα Ταγηό 
ἃ ἴθ ρ5 46 Ρ]]π6. ΟἸ 6] αιι65-ιη5 ᾿ἀοπειβοπΐ 
Ταγηό ἄγνος Αἴαγσπό δὴ Νγϑβιθ, ἴδτηθιιϑα ΡᾺΣ 

500: ἔγγᾶπ Ἠθυπηῖα5, 1᾿ἅπ|} α᾽ Αγιβίοῖθ, 16 

Βέγοβ ἀθ ""Πἴγηιπ ἃ ἰα “ογέι. 
49. Στροφίοιο.... ΒίτορὨ 5. δὲ ϑοᾶπιδη- 

ἀτίαβ. βοηῦ ἱποομηι5 ἀ ἍΠΠ]6γ5. --- Αἵμονα 
θήρης. ϑολοίϊος : ἐπιστήμονα χυνηγετι- 

χῆς. Εαπδίαϊμα : ἔστι δὲ αἵμων οἱονεὶ δαί- 
μων, ἤτοι δαήμων, τουτέστι, μεμαθηχώς. 
16 πιοῦ αἵμων ε5ὲ ὰἢ ἅπαξ εἰρημένον, οἱ 
ὁἢ Ἰρῆογα ψέρι ] οι πῇ 50π ΟΥσίπο, ΟΕ ]- 

4υθ5-ὴ5 16 χαϊίϑομεπε ἃ αἷμα, 16 5ὰπρ, 
ἴὰ υἱβ, οἵ ἐγδάιιϊβεπί, ραϑϑίογιό. 1) υιῖγ 65 16 

ἀόεϊνοηΐ ἀε ἀΐω, σοπεῖο, ἐπἐοἰ ρο, 61} ἐοτινοπὲ 
ἅγ66 ὑπ Θϑρυῖξ ἀοαχ. θ)6 τουῦΐα ἴδςοῃ 1] 5᾽ἀρὶὶ 

ἀπ ρτγαπα οἢἸΆ5586 0}. 

50. ᾿Οξυόεντι. ϑολοίϊες : ὀξεῖ, ἢ ἀπὸ 

ὀξύας, εἴδους δένδρου, χατεσχευασμένῳ. 
Οἡ [αἰϑαὶξ 165 ἰᾶποθ5 ποῃ-ϑθαϊθιηθηξΐξ ἀνθο ἰ6 

[γόης (μιελία), πηαϊβ8 ἀνθὸ 1᾿ὀξύα οὐ ὀξύη, 
δϑρὸσθ ἐδ δαρῖπ, ἢ ἔνοῦνθ τηόπιθ ἰδ ΠΟΙ 
ἀθ ὁδοῦ ἄγθῦγ6 διρίογό ρμοῤιᾳασμηθπὶ ἀδπ5 

Ια 8586η5 ἐφ Ἰᾶποθ οἂ (6 Ἰανοῖοῖ. Ἐπυὶριάε, 

Πόναοζιάος, νουβ 708 : χειρὶ δ᾽ ἔνθες ὀξύην. 

ΤΙ εδὲ ἀόπο ργόρα]8 φὰς ὀξνόεντι ἀέδὶρῃθ 
1ὰ πιαϊιὸγθ ἀοπί ἐξαϊξ ἰαϊτα 1ὰ ᾶποθ, Μαἱβ 

165 Δ ΠΟΙθ5. δἰιχ -ηθπη65 [αἰδϑαϊθηΐ ἴα ΟΠ οἷχ 

ἀπ 56η5, δὲ αοιέμδ ἃ Ῥγέναϊια 62 165 ἐγὰ- 
ἀποῖρδιγο. 

ὅ8, Χραῖσμ᾽ Ἄρτεμις ἰοχέαιρα. Δα [δὰ 
6 οδ5 τηοῖβ, Δόποάοϊε ἐεογίναϊξ χραῖσμεν 

θανάτοιο πέλωρα, ἰδφοι 1π|π|6}}161}0}]}6, 56- 

Ιοῃ Αὐιϑίασαιθ τπόπιθ : ἀνόητον γὰρ χαὶ 
τὸ λεγόμενον. Οὐᾶπά οπ ρουγγαϊξ οοιη- 
ῬΓΘΠάγΘ, 66. βθυαϊξ ΘποΟσα ἀπ6 ἴδοι ἀῤία5- 

4016. 1] 6δϑὲ ἐν: ἀθηξ {6 Τιὰπθ 568]6. ἀπγαὶξ 

Ῥὰ ΘΔ ΌΥΟΙ 505 [Ἄνου!. [ἃ Ρθηδέθ π᾿ εδὲ 6π- 

τὸγ δὲ ἔγαρρᾶπίθ 416 δἱ Πϊὰπ ἈΡΡάγαῖξ, 

δά, Οὐδὲ ἑχηδολίαι. Εποογο 1 δ΄αΐα5 ε-ξ. 

Μα15 οδεΐθ ἔοὶβ ὁ. π6 ῬγΌροβ6. ἀποιπα 601- 

γοοποη. 

66. Πρόσθεν ἕθεν φεύγοντα ((γᾶπὲ ἀ6- 
ναπέ [μ1) οβὺ [ἃ τπόπιθ ἰδάέθ ψὰ πρώτῳ 
στρεφθέντι, νοῖ5. 40 (ἀγὰπὲ φοπιπιοποά ἃ 
ΤΟΌΡΠΘΙ 16 405). 

67. "Ὥμων.... (δ νοῦ5, 4 γϑργοάαϊ 
τοχίιθ! ]Θπιθπὲ 16 νθὺ8 44, π᾽εδὲ ροΐμπε ἰοὶ 

ἀὰη8 16 πη πιϑουῦὶξ ἀ6 οηΐβο. 

ὅ9. Μηριόνης : Μόνοπὸδ οἷἦἱ Μόνοι, ἰὸ 

οι ράρποη αἰ Τἀοπιόμόο. δ ογος ΠΠ{ 065!, 

Ι1-ὄ [] 



1602 [ΔΙΑΔΟΣ ἙἘ, [ν] 

Ἁρμονίδεω, ὃς χερσὶν ἐπίστατο δαίδαλα πάντα 60 
τεύχειν " ἔξοχα γάρ μιν ἐφίλατο Παλλὰς ᾿Αθήνη. 

Ὃς χαὶ Ἀλεξάνδρῳ τεχτήνατο νῆας ἐΐσας 

ἀρχεχάχους, αἵ πᾶσι καχὸν Τρώεσσι γένοντο, 

οἵ τ᾽ αὐτῷ, ἐπεὶ οὔτι θεῶν ἐκ θέσφατα ἤδη. 
Τὸν μὲν Μηριόνης, ὅτε δὴ χατέμαρπτε διώχων, βὅ 
βεόλήχει γλουτὸν χατὰ δεξιόν" ἡ δὲ διαπρὸ 
ἀντιχρὺ χατὰ χύστιν ὑπ᾽ ὀστέον ἤλυθ᾽ ἀκωχή. 
Γνὺξ δ᾽ ἔριπ᾽ οἰμώξας, θάνατος δέ μιν ἀμφεχάλυψεν. 

Πήδαιον δ᾽ ἄρ᾽ ἔπεφνε Μέγης, Ἀντήνορος υἱὸν, 

ὅς ῥα. νόθος μὲν ἔην, πύχα δ᾽ ἔτρεφε δῖα Θεανὼ, 10 

ἶσα φίλοισι τέχεσσι, χαριζομένη πόσεϊ ᾧ. 

Τὸν μὲν Φυλείδης δουρικλυτὸς, ἐγγύθεν ἐλθὼν, 
βεόλήχει χεφαλῆς κατὰ ἰνίον ὀξέϊ δουρί᾽ 

ἀντικρὺ δ᾽ ἀν’ ὀδόντας ὑπὸ γλῶσσαν τάμε χαλχός. 

Ἤριπε δ᾽ ἐν χονίῃ, ψυχρὸν δ᾽ ἕλε χαλκὸν ὀδοῦσιν. 15 

60. Ὅς, ἰεφιοῖ, ἰεὶ οἴ τι γοὺ5 63, ρϑαΐ 
56 χὰρρογίου. ἱπαϊξέγθπιπιθπὶ οὐ ἃ Ῥῃόγέ- 
Οὰ5 οὰ ἃ Ηδγπιοπι ἀδ8. Γ Δα ρ ] Ο]οσὶα 
δγαπηπιαϊϊοα}6 68ὲ οοπιρ]δΐθ, Επιδίαιμθ : χαὶ 

ἔστιν ὁ τρόπος ἀμφιθολία. Ατὶδίαγ αὰθ τὰρ- 

Ρουϊαϊξ ὅς ἃ Ἠανπιομί ἀὸ8, ἃ οαπ86 ἀο "Ῥέρϊ- 
τπὸτα τέχτονος. Νίαϊδ5 1ὰ ἐγδάιοι Ροό! 6 
[αἰδαὶν ἀ6 Ῥμότόο! α5. τὰ τέχτων ΘΟπηπη6 508 

Ῥὸγθ; δὲ ᾿᾿δβχρυθϑδίομ οἷ τ᾽ αὐτῷ β5θι}}]6 ἀἶτθ. 

46 οἶε5ξ Ῥμόγέοϊαις ψαὶ ἀναϊξ σομϑέχαϊξ 065 

μανΐνο5, ργϊποῖρος (6 ἑατιὲ δ Ἠιαιιαὶ, Ῥυ15-- 

4υ6 οἶοδῦ Ἰὰΐ 41] νὰ μόνιν, Τοορμχοι, 

Αἰοχαπάνα, νϑῖθ 97, ἈΡΡ6Ι|]6 165. γἈΠΔΘ5 

468. ναΐϊβδοαυιχ 46 Ῥὰνὶ5 Φερέχλειοι πόδες, 
εἱ Ονἱάε ἐαϊν αἶγα ἃ Ρὰν15, Πόνοϊιθο, ΧΎΙ, 

23, 4] ἃ νογᾶρό 5111. τιπ γαϊϑδθαι ΘΟ Π8- 
τχαΐε μὰν ΡΒόγόοϊ8 ; Ῥλθγθοίθα ρμρρθ. Ναϊϑ5 
οἷ τ᾽ αὐτῷ ρουΐ αιιϑδὶ 58᾽ επϊθπάνε ἀἢαν- 
τιομἱ 8. 

61. Ἐφίλατο, τ ἰΙοῃρ, οομηπηθ Ἀ1|16 1178, 
Π|, 16δ, ἀδη5 φίλε. 

62. Ἐϊσας. ὕογο ἰὰ ποίς 1, 306. 
64. Οἷἵ τ᾽ αὐτῷ... ἡ εγ5 πιὰαταπό 46 106] 

ἀλπ5. ἰ6 πηὰπιϑοῦῦ 46 Ὑἴθηΐδο. ΑὙΙδ[Ά 16 
ἰνοιναῖν οἵ τ᾽ αὐτῷ ἱπιρτόρνο, Ἀμρρ]αυό ἃ 
Ηωυνπιομϊὸδ: ἔδει γὰρ αὐτῷ τε. δὴ οἵ- 
[εἰ, οἶεδὲ Ῥῃόνόο! δ. (αἱ νὰ μόνϊν, ΝΙαΪ5. ἢ 
Ροιὰς ἀνα αφυ Ἠλτιποπιαὸδ ἃ δὰ ρὰγ! 46 τηὰ]- 

Βθαν, χαχόν, δῇ ὑπὸ ρᾶγὲ ἱπηπ]6Π56, Ριι15-- 
4] ρεογά 8οῃ 815. 511 ἀναὶῖ σόοππα 1 ἀν θην, 

11 π’δαγαϊξ ρὰ5 σοηϑίσαϊε 165 γαϊδϑοαιχ, (6- 
Ῥϑπάαπὶ 1᾿ αἰμόξοβα πὰ νοὺβ θά ργοινυα αυ᾽Α- 

ἰδία αιθ Ῥϑηϑαὶξ σα θη σοπδαγναηξ οἷ τ᾽ 
αὐτῷ. 11 6δὲ ρ᾽ια5. παΐασοὶ ἀθ σὰρρογίϑιν 18 
ὅς ἀθ5 υθγ8560 εἰ 62 ἃ Ρ)ότέο!ιι5.--- Θέσφατα, 
165 ΡῬυδάϊοϊ᾽οπβ (46 (ὐὑδϑδαπάγα οἱ α᾿ Ἢ ἐ]έμπιιβ). 

69. Πήδαιον.... Ῥέαἀόι5 εϑὲ ἱποομπα: 
«υλπί ἃ Μόρδδβ, γογ682 ἰὰ ποίβ 11, 698. 

70. Θεανώ. Τπόαλπο, ἔδιηπια α᾽ Απίόποι, 
ἐϊαϊξ ῥγίγεδβθ 46 Μίπουνβ ἀδπη8 1 ΔουΟροΪ 8 
4 Πίομ. Ἄογε ΥἹ, 800. 

12. Φυλείδης. Μόρὲϑβ ἐξαὶϊξ 415 ἀ6 ῬΗγ]όε, 
"δαι-ἔρὸγο αὐ] γ5856, 

78. Κατὰ ἰνίον, ἃ Ιὰ πυφιθ, οἵα ἃ οἢϊ- 

5πομ. ΤλΑΓΈΠΊ ΘΓ : « ΠΠ 5᾽ἀρτὲ 46 1ὰ Πἰτηϊΐο 

ἀπ 60] οὲ ἀθ 1ὰ ἰξίθ, Οβδὲ δὰ οἵας οθίϊα 
Ῥάᾶγτ6 406 ἀέδισπθ 16 τοῦ ἰνίον ἀλπ5 165 
ΔαΐΧ65. ἀπο ιγ75, οἱ ΡΥ Οα]ὀθιαθπὶ (ΔΠ5 
165 πηξάροϊη8. » 

74. Ὑπὸ γλῶσσαν τάμε, ἐουρὰ ἰὰ 1Δπ- 
816 ἅτ ἀΘϑϑοτι5. (ἃ 8ὰ σὰ ο]πο). 

7ὅ. “Ἐλε χαλκὸν ὀδοῦσιν. Ῥνοιηθρονρ : 
« (δ πιοπνοπιρηΐ Ομ ν αΪβι 7 65 τηοθ οἾΓ69 
ἀοἷῖ νον ὀϊό ἱπάϊαιό αἀ᾽ ἀργὸδ παΐιν. Π)6 
Ῥάγ 0115 [15 π6 86. ἔγτοινθηῦ σαὸγο μὰν [6 
Ροινοῖν 561} ἀθ 1᾿Ἱπιὰρὶπδίϊοῃ, » ᾿ 



[ν] ΛΙΑΔΟΣ Ε. 168 

Εὐρύπυλος δ᾽ Εὐαιμονίδης Ὑψήνορα δῖον, 

υἱὸν ὑπερθύμου Δολοπίονος, ὅς ῥα Σκαμάνδρου 

ἀρητὴρ ἐτέτυχτο, θεὸς δ᾽ ὡς τίετο δήμῳ" 
τὸν μὲν ἄρ᾽ Εὐρύπυλος, Εὐαίμονος ἀγλαὸς υἱὸς, 

πρόσθεν ἕθεν φεύγοντα, μεταδρομάδην ἔλασ᾽ ὦμον, 80 
φασγάνῳ ἀΐξας, ἀπὸ δ᾽ ἔξεσε χεῖρα βαρεῖαν. 

Αἱματόεσσα δὲ χεὶρ πεδίῳ πέσε" τὸν δὲ χατ᾽ ὄσσε 

ἔλλαῤε πορφύρεος θάνατος χαὶ Μοῖρα χραταιή. 

Ὡς οἱ μὲν πονέοντο χατὰ χρατερὴν ὑσμίνην. 

Τυδείδην δ᾽ οὐχ ἂν γνοίης ποτέροισι μετείη, 88 
ἠὲ μετὰ Τρώεσσιν ὁμιλέοι, ἢ μετ᾽ Ἀχαιοῖς. 

Θῦνε γὰρ ἂμ. πεδίον, ποταμῷ πλήθοντι ἐοικὼς 
χειμάρρῳ, ὅστ᾽ ὦχα ῥέων ἐχέδασσε γεφύρας" 

5 δ αν τὸν δ᾽ οὔτ᾽ ἄρ τε γέφυραι ἐεργμέναι ἰσχανόωσιν, 
οὔτ᾽ ἄρα ἕρχεα ἴσχει ἀλωάων ἐριθηλέων, 90 
ἐλθόντ᾽ ἐξαπίνης, ὅτ᾽ ἐπιόρίσῃ Διὸς ὄμόρος" 

πολλὰ δ᾽ ὑπ᾽ αὐτοῦ ἔργα κατήριπε κάλ᾽ αἰζηῶν " 
ὡς ὑπὸ Τυδείδῃ πυχιναὶ χλονέοντο φάλαγγες 

706-77. Ἑὐρύπυλος.... 80: ἘΥΡΥ]ο, 
γΟΥΘΖ ἰὰ ποία 11, 786. Ἡγρϑβέμποσ εἴ Πο]ο- 
ΡΙοη βοπΐ ᾿ἱποοππηιι5. 

77. Σχαμάνδρον. ϑοατηαπάγα ου ΧΑΠΙΠ6, 
Ις ἀΐδθα ἀπ {6ὰν, ἐΐαϊς 415 46 1 Οςόδπ οἱ 
ἀς Τέϊῃηγβ, δὲ ρὸγε ἀβ. (δ]ΠΠννηοέ, ἰθηαπιθ 
ἀθ Γγοβ, ΠῚ ἀναϊδ ὑπ ἰθπηρὶα ἀλη5 Ρεγ- 
θάτη, 

8. Ἀπὸ δ᾽ ἔξεσε. Ἐππίαῖμεα : ἀ πέξ ε- 

σεν ἀντὶ τοῦ ῥᾷστα ἀπέκοψεν εἴλη- 
πται᾿ ῥᾷον γὰρ τὸ ξέειν τοῦ χόπτειν. 
Επ εἴϊξεῦ, ξέω 5: ρῃ1ῆ6 ΡΟ] ν,, ἔΆ 1167, ΒΘ] ρίον. 

- Χεῖρα βαρεῖαν, 16 θγὰθ 4ὰϊ ἴοπι}6 ρ6- 
βαιηπηθιξ, ὙΊΡΡΊ]6, πόϊάο, Χ, 390--396, 

ἃ Ὀθᾶμοου» ΘΒΟΠΟῚ 5ὰ. ἨΗομηγα : « 18 
« ἀδοῖδα δαππι, ΓἉΠ46., ἀοχίογα αυθυῦ; 

« ϑϑπηλῃἸ πη θ5 616 τηϊοδηΐ αἸΡΊΕ [ΥΓΌΤΊ 116 
« γοϊγδοίαηΐξ, » 

83. Πορφύρεος θάνατος, ἰὰ πηοτΐ 51η- 
δ᾽απίθ, ϑολοίϊος : ὁ δι’ αἵματος, ἀπ πιονῦ 
οαιιδόθ μὰν 1 οἰΓαϑίοι ἀπ βηρ. 

88. Γεφύρας, 165 ἀΐριθ5. [6 τηοῦ οδὲ 
ἴοὶ ἀὰπβ 50π 56η5 ρῖΌρτγο. [ιὰ {νἀ ποίίοι 
Ροπίος οϑὲ ἃ βοϊιηθηῦ ἴλιιδδθ, [6 πιοΐ γέ- 

φυρα, ἀλπ5 Ἠοπηδγθ, ΠῸ 5 ρῃϊῆθ ὰπηὰϊ5. τιπ 
Ροῃηΐ. 

89. Γέφυραι ἐεργμέναι, 165 ἀϊσιιθ5 501146- 
τηθπΐ ΓΔ }165 (αιιχ ἀ581565 585 ἰῃ θυ β[1665). 

ϑολοίίοο᾽ ; περιπεφραγμέναι, ἠσφαλισμέ- 
ναι, ὨᾶΡπον γο]ϑιΐα σοί δα ρ]οαῦοπ, ϑιιῖ-- 
ναπὶ αἱ, Ηοπηὸγα αἰ ἀπι6 165 ἀἰριιθβ βοπὲ 

γθη (Γ πιόθς 61165- τηδπιθ8 ἀλη5 [6 ἤδανε ἀέ- 
Ῥογάθ, δὲ ρᾶγ οοπβέσχιιμπε ἱπιριιϊδϑαπίθβ ἃ 

ΟἸ6 οοπίθηϊν, ἃ [6 σϑηΐουιημθν ἀὯπ5 50ῃ {ΠῸ 

ΑἸοῦβ γέφυραι ἐεργμέναι 51]5πΠθναῖε σμὖ- 
ἤιθ δὲ αΡ 8 6)65, 165 αἀἰριαθθ σα ρπιθυρέοβ. Νὰἕ " 
50η-6}}65 Ῥὰ5 ματος ἀδεγ 68 δὲ θη ρου όε5 
Ρὰν 1ὰ νἱοΐθποθ ἀπ ἔουγοηΐῦ 16 ῥγέϊογε ἀοης 
1 εχρ!τοαῦοη 465 ϑολοίΐθ5, (αἱ 16 αἰ νέο ὶ- 
Ἰοπηθηΐ, 5]Π0Π 6 ῬΥΌΡΓΘΒ [ΘΓ ΠΊ65, 

90, Ἀλωάων. [,6 τποῦ ἀλωή, ριΌρτο- 
πιθηΐ αἷγὸ ἃ δαξένα ἰδ ὑἱέ, 5 σαιίια ἰοὶ πὸπ 

Βθυ]οπηθηῦ 165 οΠαπηρ5 46 Ὀ]ό, τηαΐὶβ ἑοΐϊο 

δϑρὸθθ 46 ἴθυγβ 6. οὐ. 
92, Ἔργα..... αἰζηῶν, ἐμδον δα γὠνδηίει, 

[65 γόφοϊτοϑ : 16 ἔγαιε ἄτι ὕγανα!! 465 νΐροιι- 
γΘαχ ἰαθοιιθιιγ5. ἌονοΖ, 11, 764, ἰὰ ποίε 
58 ἔργ᾽ ἐνέμοντο. 
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Τρώων, οὐδ᾽ ἄρα μιν μίμνον, πολέες περ ἐόντες. 

Τὸν δ᾽ ὡς οὖν ἐνόησε Λυχάονος ἀγλαὸς υἱὸς οὗ 

θύνοντ᾽ ἂμ. πεδίον, πρὸ ἕθεν χλονέοντα φάλαγγας, 

αἶψ᾽ ἐπὶ Τυδείδη ἐτιταίνετο χαμπύλα τόξα, 
᾿ Ἃ7 . Χ Ἀν Ὁ χ Ύ χαὶ βάλ᾽ ἐπαΐσσοντα, τυχὼν χατὰ δεξιὸν ὦμον, 

θώρηκος γύαλον᾽ διὰ δ᾽ ἔπτατο πιχρὸς ὀϊστὸς, 

ἀντιχρὺ δὲ διέσχε, παλάσσετο δ᾽ αἵματι θώρηξ. 100 
Τῷ δ᾽ ἐπὶ μαχρὸν ἄῦσε Λυκάονος ἀγλαὸς υἱός " 

Ὄρνυσθε, Τρῶες μεγάθυμοι, χέντορες ἵππων" 
βέδληται γὰρ ἄριστος ᾿Αχαιῶν, οὐδέ ἕ φημι 
Ὄ ΡΔ υ 7 ε Δὸν ἷς 

δήθ᾽ ἀνσχήσεσθαι χρατερὸν βέλος, εἰ ἐτεόν με 

ὦρσεν ἄναξ, Διὸς υἱὸς, ἀπορνύμενον Λυχίηθεν. 105 
ἃ “ 07: Ρ Χ δ᾽ . ῇ τορὰ δά 
Ὡς ἔφατ᾽ εὐχόμενος" τὸν δ᾽ οὐ βέλος ὠκὺ ὁάμασσεν, 

ἀλλ᾽ ἀναχωρήσας, πρόσθ᾽ ἵπποιϊν καὶ ὄχεσφιν 
ἔστη, χαὶ Σθένελον προσέφη, Καπανήϊον υἱόν" 

Ὄρσο, πέπον Καπανηϊάδη, καταδήσεο δίφρου, 
ὄφρα μοι ἐξ ὥμοιο ἐρύσσῃς πικρὸν ὀϊστόν. 110 

Ὡς ἄρ᾽ ἔφη" Σθένελος δὲ καθ᾽ ἵππων ἄλτο χαμᾶζε, 
πὰρ δὲ στὰς βέλος ὠχὺ διαμπερὲς ἐξέρυσ᾽ ὥμου " 

αἷμα. δ᾽ ἀνηχόντιζε διὰ στρεπτοῖο χιτῶνος. 

οὕ, Λυχάονος.... υἱός : Ῥαηάαγι, 

99. Θώρηχος γύαλον. 1] ε5ὲ αἸ{Π| 6116 46 

γο πᾶνε οοἴϊα Ἔχρυθϑϑίοι 6π. ἰγαπραῖθ. (])ἃ- 

οὐπα ἀ65 ἄθιχ μἰὸοθ5. 41 ογπηδιθηΐ ἰὰ οἱι]- 
γΆ886 Ργοργδπιθηΐ ἀἰΐ6 56 ποιηπηαϊῖ γύαλον, 
ογδιια;, οανίέό, (6116 46 ἀδυγισο Θουηπηθ 66}16 
ἄς ἀδναηῖ. Ἠιοιηδάθ εδὶ 0]6556 ἃ 1 ραι!β 
ἀγοῖῖθ. Τὰ ἤδο!θ ἃ ἄοπο ρεγοό 1ὰ ροχίίομ 
ἀ6 1ὰ οαΐνα556 4] ργυοϊόροοι ᾿᾽έρδαϊο ἀγοῖΐο, 
Ὄϊγα οοποανίέό, σοπνεοαϊό, ραγέϊε δοηιΐόε, 

Οἶεδὲ π6 σίθῃ ἀἄἶγα, Ῥυϊδααθδ ἴοιιβ 165 Ροϊηῖβ 
ἀθ ἴὰ εὐϊγᾶθ56 οπὲ οαντό, σοηνοχιῖό, οἴο., 
ἀπιϑδὶ ΓΘ 88} ἴα 405 416 811 ἰὰ μοΙ γπΘ, 
οἱ 50Γ 16 ἤάδπο 1551 θ16π {π| 510 ᾿᾽ἔρδιυ]ο, 
Τοιυΐ 6δϑὲ γύαλον ἀδλη5 1ὰ ουΐγα5856, οἷ [ἃ οαϊ- 
"556 Π᾽6δῦ δα γ6 ΟΠ056 416 165 ἄθαχ γύαλα. 

(οἷα δ δῖ νσγὰϊ 4φυ οιπὸγο ἀϊξ, ἃ ργοροβ 

6 Ῥ]οβδιιρθ5. ΦαΘΙ ΟΠ τι65. ὰπ8. 16 ἴογ56 : 

θώρηχος γύαλον. 1,6 γύαλον 46 ἀδναπὶ 
Ῥούνγαῖ ὀΐχτο ποιημηό ρμέασένοι, οἵ 1᾿ ἀγα, 

ἐαγαμαςθ. 6 Η]αδίσοπ «6 1 οὐ α586. 66 

Τϊομηδά 6 δϑὲ ρϑιοό διιχ θαυ νοὴ5 (6 ᾿᾿έραμϊο. 
Οὐδὲ ἰἴὰ οθ. 41 ἃ ἴαϊξ ουοῖγθ ἃ ρ]ιβίθιτβ 
50 ΠΟ] ]αβῖο5. σὰθ γύαλον ἀόείρπαϊξ ἀπὸ ρον- 
ΠΟη βρέοϊαϊα ἀ6 1ὰ οιιγαβ856, 66}16 {υΐ ρτο- 
τόρο Ἰ᾿έραυ]δ. Αὐἰϑεασ δ ἀναὶξ ροιυγίαης ᾿υΐδα 
ἀέτεγτηϊπό 16 5θη85 46 γύαλον. Υ οἰεἰ 58 ποῖο: 
ἡ διπλῆ, ὅτι τὸ ὅλον χύτος τοῦ θώραχος 
γύαλον, διὰ τὴν χοιλότητα λέγει, οὐ 
μέρος ὡρισμένον τοῦ θώραχος. 

101. Τῷ δ᾽ ἐπί, οἱ 51 οδἷα : δὲ ἀργὸβ οδὲ 
ΘοαΡ. 

108, Οὐδέ ἑ. Ἑποοτο 1 Βἰαΐαβ ε--ε, 4αὶ 
56 π| 0 11 ἀ᾿ΔΟΓα 51 ὀΐγαπρϑ. 1] οδὲ νσαὶ σΖιὸ 

ἑ εϑῇ ἐποπίααθ, οἵ αὰθ οὐδέ ἑ ρουΐ ἐΐγα 
οομϑιἀόγό σομηπιθ ἀπ 568] ποῦ. 

109. Ἰ]Πέπον 6ϑὶ ῬγῚ5. 1οὶ ἐπ βΌππο ραν. 
γογοι ἰὰ ποίβ 11, 285, 

12. Διαμπερές ἀόρεπα ἀε ἐξέρυσε : ρμέ- 
πές ὀαἐγααίξ, 11 ἀυγτλο μὰ οοιπρ] ὀξαπιθηΐ. 

118. ᾿Ανηχόντιζε, [41ΠΠ|5581} σοιαπιθ τὸ 
ἴγαῖτ, ΠΑΡθιηθους νοἱξ ἀλη5 66 τποὶ 1 Ἰπάϊ- 
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ΩΣ αι " Ν Ῥ 

Δὴ τότ᾽ ἔπειτ᾽ ἠρᾶτο βοὴν ἀγαθὸς Διομήδης 

Κλῦθί μευ, αἰγιόχοιο Διὸς τέκος, Ἀτρυτώνη. 115 

Εἴποτέ μοι χαὶ πατρὶ φίλα φρονέουσα παρέστης 

δηΐῳ ἐν πολέμῳ, νῦν αὖτ᾽ ἐμὲ φίλαι, Ἀθήνη" 
δὸς δέ τέ μ᾽ ἄνδρα ἑλεῖν, χαὶ ἐς ὁρμιὴν ἔγχεος ἐλθεῖν, 

ὅς μ᾽ ἔδαλε φθάμενος, χαὶ ἐπεύχεται, οὐδέ μέ φησιν 

δηρὸν ἔτ᾽ ὄψεσθαι λαμπρὸν φάος ἠελίοιο. 120 

Ως ἔφατ᾽ εὐχόμενος ᾿ τοῦ δ᾽ ἔχλυε Παλλὰς Ἀθήνη, 

γυῖα δ᾽ ἔθηχεν ἐλαφρὰ, πόδας χαὶ χεῖρας ὕπερθεν " 

ἀγχοῦ δ᾽ ἱσταμένη ἔπεα πτερόεντα προσηύδα" 

Θαρσῶν νῦν, Διόμ᾽ηδες, ἐπὶ Τρώεσσι μάχεσθαι" 
ἐν γάρ τοι στήθεσσι μένος πατρώϊον ἧχκα 195 

ἄτρομον, οἷον ἔχεσχε σαχέσπαλος ἱππότα Τυδεύς" 
) λὶ δ᾽ τᾺ ἃ Δ ς - « ΠῚ ᾿ 5... ὦ ἀχλὺν δ΄ αὖ τοι ἀπ᾿ ὀφθαλμῶν ἕλον, ἣ πρὶν ἐπῆεν, 

ὄφρ᾽ εὖ γιγνώσχῃς ἠμὲν θεὸν ἠδὲ καὶ ἄνδρα. 
Τῷ νῦν, αἴ χε θεὸς πειρώμενος ἐνθάδ᾽ ἴχται, 

οαϊοη ἀδ ἴὰ ἴογοβ ἀπ 16ὲ ἁγιόυιεὶ, -- Διὰ 
στρεπτοῖο χιτῶνος. [εἱ, ἀ᾽ἀργὲβ ΑΥἰδῖθτ- 
4.6, χιτῶνος εϑϊ 5ΥΒοπυπα 46 θώρηχος, 
οἱ στρεπτοῖο ἱπάϊχιθ 486 1ὰ ουϊγαθθ8 ἀ6 
Πίοιηδά6 ἐϊαϊε τπ6 βουΐο ἀδ οσοῖΐτθ 46 τη81}165. 

Οεβὲ Ἰὰ ἀπ πιοϊη8 66. 7π6 ἀϊξ Αρο]]οπῖιβ. 
Πθᾶη5 ὑπ ἃμΐγα ρμαϑϑᾶρο, ΧΧΙ, 8341, Αὐῇβ- 

ἴάγ4π6 Θηΐθη χιτών ἅτι ΡΙΌΡΙΘ, δὲ στρεπ- 
τός οομηηε 1᾿ ἐχιίναϊοπὶ ἀ᾽εὔχλωστος : ἐνή- 
θετο γὰρ χαὶ ἣ χρόχη, οὐδέποτε δὲ 
ἐγινώσχετο τὸ ῥοδανίζειν, ἀλλὰ νήθειν. 
ῬΟΌΡΩΙΟΙ σαί αἰ Πέλοπος ἢ Ομ ἢ 6δϑὲ ἄοπς 
Ρᾶ5 δὰν ἀπ υγὰϊ 56η5 ργοροϑέ βᾶγ ΑὙὐἹδίαγ 6. 

116. Ἀτρντώνη. ὕογεξ Ἰὰ ποία ΤΙ, 167. 

117. Φίλαι, ἱπιρότγδι δου ποθ 46 
φίλω μουν φιλέω. 1νἃ 50}14)ὲ φι δομηρίθ 
οοτηῖη6 ἰοπσιθ, ΟΥ62 ρΡ]5 μαμὰ ἐφίλατο, 
γϑῖ8 64. ΟἸεἸ 4 65-1ἢ5 ἐουινθοῦ φίλαι. (δ 
5ΘΥΔ1 Ἀ]ΟΥ5 ΕΠ Π Π1ΕΠ ἀουίϑεα 80. Ὁ, ̓ Υ 5. ἀΔ 5 
ἸῈ 586η5 ἀς ᾿᾿Ἰπηρέγας. 

118. Ἑλεῖν. Βοῖδμε: « Ἑλεῖν, ἐν χερ- 
« σὶν ἔχειν, λαμόάνειν, χαταλαμόάνειν, 
« εοηδεημῖ, αὐϊρίδοῖ, σουυηδηῖοθ δγ γον, 

« οἰπμοίεπ, ποῖ ἐμέθη ἤίεθνα, φονεῦσαι, 

«Ῥὲὺ σχῆμα προθύστερον ἤτοι ὕστερο- 
« λογίαν, υἱ αἷξ Ἐπδξαιηλι5, οορἡἕδη5 1116 37, 
« 50, 5ἰ πη} ]}ὰ 46 Ἰοσὰ ΡΒ] αγίπια, » ΟἾδ8ὲ ρουν- 

ἴατι Ἐπβίαῖῃθ «αὶ ἃ γταΐβοῃ, δὲ ἑλεῖν ἢ ἃ 

Ρᾶ5 ἀ᾽ δυΐγθ 5865 ἀδηὴ8 66. γϑὺ8 “7 Ἶ ΠΧ νῸΓ8 

87 εἴ 50. Π᾽ ἍΠ|ΘιΣ5. οη πὸ Ρδαΐ ρμᾶ5 τηϑπη6 

ἀϊνα 4} Ὑ δἷῦ Ῥγοργθπιθηξῦ Πγϑιέγοϊορ!ο. 

Καί ἐφαΐναιε ἃ ππὸ τόροιτιοι 46 δὸς δέ 

τε, οἱ ἰὰ ρῇγαβθ 4ὰὶ 16 8:10 π᾿ οϑὲ 46 ἰ6 
σοιηπηθηΐαῖνα (6 ἄνδρα ἑλεῖν : οἱ, γαϊς 
φιὶ υἱθηπθ ἃ μογἐόθ εἴ6 πιὰ ἰαποο. 

122. Ἔλαφρά. Μίπεγνε πθ 56 δοῃίθηϊθ 
Ῥᾶ5 48 σαυόγ!ν 508 [Ἀν ΟΥῚ ; 6116 τϑπα 16 7ὰγ- 
τοὶ ἀθ Πιομπηδάθ θ]15 βοιρ]8 δἵ 865 ὈΓ5 

ΡΙὰ5 πουναιχ,, 

124. Μάχεσθαι : 1᾿1πΗ 10 ἀλπ5 16 56η8 
ἂς Τ᾿ Ἰπιρόγαιῇ, 1)6 ππόπιθ θ]ιι5 θὰ5, ν, 430, 

127-128. Ἀχλὺν.... γίγρΙ6, Απμόίάε, ΤΙ, 
θ04 : « ᾿Αϑρῖοθ; παπη{π6 ΟΠ π6 πὶ, 4185 ὨΠΠῸ 
«οθάποῖα ἔπθ πε ΜοΥία] 65 μα θαι ν βὰ5 10] οἵ 

«απ ἃ οἴσοαπι Οα] σας, πα] 6 πὰ ΘΡΙΡ]ΔΠῚ, » 

128. ΓὌφρ᾽ εὖ γιγνώσχῃς. 1.65 ἀϊειχ 
ὀταϊθηΐ ᾿πυ 1510 65 ἃπχ ΠΟΙηΠΊ65, ἃ τη ΟἿ 5 4} 

π6 ἰθὺ ρμ]ὰξ ἀθ 56. [Ἀ15561 ψοὶν. Μίηπογνο 

ἄοππο ἃ Πιομηδθ ἀπὸ [ἀρ] Ρ]15 φαμι- 
πλαϊπο, ἅτ ΠΠΟΪΠ5 ΡΟΣ [6 [θη 05 ἀπ οοπαβαξ, 

- Ἠδὲ καὶ ἄνδρα. Δέποάδοϊε ἐογίναϊς ἠδ᾽ 

ἄνθρωπον, οονγοοῖίοπ πὶ [αϊβαιδ ἀἰδραγαϊ-- 

ἨῸ ἰδ ἴθυῦπιθ ῬΓΌΡΓΟ, μι θα} 5᾽ρὶῖ 46 

Βυθνίουβ, ΑὐἹβίασαμθ : ἰδίως δὲ εἴρηχεν 

ἄνδρα, διὰ τὸ χαὶ ἄνδρας πολεμεῖν. 
429. Τῷ, οἶδ8: ρουγάαυοὶ. 
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μήτι σύγ᾽ ἀθανάτοισι θεοῖς ἀντιχρὺ μάχεσθαι 

ΙΛΙΑΔΟΣ Ε. [ΡΥ] 

130 

τοῖς ἄλλοις" ἀτὰρ εἴ χε Διὸς θυγάτηρ Ἀφροδίτη 

ἔλθησ᾽ ἐς πόλεμον, τήνγ᾽ οὐτάμεν ὀξέϊ χαλχῷ. 

Ἡ μὲν ἄρ᾽ ὡς εἰποῦσ᾽ ἀπέδη γλαυχῶπις Ἀθήνη. 
Τυδείδης δ᾽ ἐξαῦτις ἰὼν προμάχοισιν ἐμίχθη" 

χαὶ, πρίν περ θυμῷ μεμαὼς Τρώεσσι μάχεσθαι, 135 
δὴ τότε μιν τρὶς τόσσον ἕλεν μένος, ὥστε λέοντα 
ὅν ῥά τε ποιμὴν ἀγρῷ ἐπ᾽ εἰροπόχοις ὀΐεσσιν 
χραύσῃ μέν τ᾽ αὐλῆς ὑπεράλμενον, οὐδὲ δαμάσση᾽ 
τοῦ μέν τε σθένος ὦρσεν, ἔπειτα δέ τ᾽ οὐ προσαμύνει, 
ἀλλὰ χατὰ σταθμοὺς δύεται, τὰ δ᾽ ἐρῆμα φοδεῖται" 140 
αἱ μέν τ᾽ ἀγχιστῖναι ἐπ’ ἀλλήλησι χέχυνται, 

αὐτὰρ ὁ ἐμμεμαὼς βαθέης ἐξάλλεται αὐλῆς 

ὡς μεμαὼς Τρώεσσι μίγη χρατερὸς Διομήδης. 

Ἔνθ᾽ ἕλεν Ἀστύνοον χαὶ Ὑπείρονα, ποιμένα λαῶν᾽ 

τὸν μὲν ὑπὲρ μαζοῖο βαλὼν χαλχήρεϊ δουρὶ, 1ηὉ 

τὸν δ᾽ ἕτερον ξίφεϊ μεγάλῳ χληΐδα πάρ᾽ ὦμον 
πλῆξ᾽ " ἀπὸ δ᾽ αὐχένος ὦμον ἐέργαθεν ἠδ᾽ ἀπὸ νώτου. 

1832, ᾿ἜἜλθησ(ι) Ροὺν ἔλθῃ. --- Οὐτάμεν, 
δογηΐηπ5 γγὶ : 1 ἸΠΠΜΙΓ Ῥοαν 1 ππρόγδε, 
Οὐτάμεν 680 1υἱ-τηόπη μουν οὐτάναι. 

183, Ἢ, εοἰΐο, ἃ 5νοὶν.... Θοιαπιθ 4815 

ἴοι8 165 Ῥβϑᾶρδϑθ ΔηΔΙΟρΡΊΙ65. 
18ὅ -186, Μεμαὼς... : Ἀπδοοία! 6, Τιἃ 

ῬὮΓα56. ΘΟΙΠΙΊ6Π06 νος ΠΙοιηδ 86. ΡΟῸΣ 51- 
7εῖ, δὲ 586 οοππιθ ἅνθο ὨΙοπιδάθ (μιν) μοι 
γέρϊπιο. ὕογε2 ἰὰ ποίε ΤΥ͂, 486. 

1488. Χραύσῃ. δολμοίίος : ἀμύξῃ ἐπ᾽ ὀλί- 
γον, τὸν χρῶτα ἐπιξύσῃ. (δ π᾿ 6δὲ ρὲ85 ργο- 
ῬΙΕπηΘηΐ πΠῸ [] 6 551118, Πη815 ΠῸ ὈΙ αὔγ. ---- 
Αὐλῆς : ἐποοίηϊα δηϊουχόθ απ την οἷ 
ἀπ μα} 155846 ; 66. πὶ ὀχ θ] 6 ὑπεράλ-- 
μενον. 1,6 Ἰοη ἃ ἔρΆποΙι 1 ΟΠ βίδοίθ, 

140. Τὰ δ᾽ ἐρῆμα, οἱ 61165 (165. "γῈ6}}15) 
ἈΡαπἀοππόοβ, ϑολοίϊες: τὰ δὲ βοσχήματα, 
ἠρημωμένα τῆς τοῦ ποιμένος βοηθείας, 
φεύγει. Ῥ’ χαΐγο5. δπίθηἀθπὶ φούεῖται ἅτι 
βουρον, 41 586. οᾶ0 6. Ῥάγο6 41}} πὰ ρΡ6ὺ- 
5086 Ῥοι ᾿᾽δΙάογ, διὰ τὴν ἐρημίαν. Ὀὰ}- 
Ὧ6Ρ ἴγϑάυ ἐρῆμια, [65 ἐξδιια; «ἰδοοιιυο ἐδ, 
Ῥὰγ Ορροβϑιίτίοη ἃ σταθμούς, ᾿δπάγοἱξ ΔΟνΙ τό, 
Ναἱβ οοιῖθ δι ρ)]οδῦϊοι π6 γοης μὰ5 Θοπιρίθ 
46 τά, φαὶ ἀοπηθ 81 παΐαν δ! Θ6 88} Ἰάόο ἀὰ 

ἔόοαρθαι, Οὐδηξ ἃ 1᾿δοσοηξπδίοι ἀπ τοὶ 

ἐρῆμα ἀδη5 ΗἨοπιὲτο, 1] γ ἃ 'πὸ ποῖβ 4 Ἐπ58- 
τα1η6 : τὸ δὲ ἐρῆμα προπερισπῶσιν οἵ 
παλαιοί. Τὐεχργαβδίοπ οἵ παλαιοί, 6Π6Ζ 
Ἐπδία! 8, βισηῖῆθ 165 συ ΑΠΊΤ ΔΙ] 6η5 46 1᾽6- 
6016 ἀ᾽ ΑΥὐϊβϑίαγιιβ, δὲ βουνοπὶ ΑΥὙΪβίαυ 16 
1]-πηόπηθ. 

141, Αἴ, 165. ὕγεθῖβ. οἱ, 16 πηοὶ 58015- 
δηΐοπάπι οϑὲ νι ἀθιημηθηΐ ὄϊες. --- Ἄγχισ- 

τῖναι, ὁογ δία, δι ἴα8. 1] π6 5 ἀρὶξ μὰβ 
βϑα]οπιθηΐ (65. οἴϊοιβ 46 1ὰ ρϑιιν, τηαὶ5. ἀπ 
γόβιϊμαι ἀπι Πηθϑδοσθ. --- Κέχυνται, ἤιδῶ 

σιν, δοπῦ ὀἰθπάπι685 ἃ ἴουγθ, ὕου, Οαάγο:όο, 
ΧΧΙΙ: 887 εἱ 8989: 

142. ᾿Εμμεμαώς, ἐριμθίιε γαοίθηις, -τ 

Ἐξάλλεται. Ἠοιηὸνα πθ ἀόξα!]]6. ροϊπε 66 
416 16 Ἰοπ ἃ [αἱ ἀδη5 1᾿ἐποοϊπΐθ ἃναπέ ἐδ ἢ 

ΒΟΥ. Α ῬΘῖμ6 1᾽Δ-ἰ-1} ᾿παϊααό, [ἃ οοπιρα- 
γι ΐθοη ΡΟΥΘ ΠΟΙ ΡΟΙΪηΐ ΒῈΓ 16 ΟΥ̓ ΠΆΡΘ, Πα 15 

510 ἴὰ Ὑ] ποθ 465 ᾿ποϊνοπιθηΐβ, (θοῖ οδ 

416 πηοῃΐνα ὡς μεμαώς, 4ὶ νὰ σογΓΟβροι- 

ἀτθ, βοὺν Ὀιοπιδάρ, ἃ ᾿᾿ἐμμεμαώς ἀπ Ἰΐοπ. 
144. ᾿Αστύνοον..... Αϑἴγποῦβ οἱ Ηγρίγοι 

β80ηδ ἸΠΟΟΠΠΒ, 

447. Ὧμον ἐέργαθεν, 11 Ξέρανα 1᾽ὅ- 
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Τοὺς μὲν ἔασ᾽, ὁ δ᾽ Ἄδαντα μετῴχετο χαὶ Πολύειδον, 
υἱέας Εὐρυδάμαντος, ὀνειροπόλοιο γέροντος" 

τοῖς οὐχ ἐρχομένοις ὁ γέρων ἐχρίνατ᾽ ὀνείρους, 150 

ἀλλά σφεας χρατερὸς Διομήδης ἐξενάριξεν. 

Βὴ δὲ μετὰ Ξάνθον τε Θόωνά τε, Φαίνοπος υἷε, 
ἄμφω τηλυγέτω᾽ ὃ δὲ τείρετο γήραϊ λυγρῷ, 
υἱὸν δ᾽ οὐ τέχετ᾽ ἄλλον ἐπὶ χτεάτεσσι λιπέσθαι. 

ἜΝνθ᾽ ὅγε τοὺς ἐνάριζε, φίλον δ᾽ ἐξαίνυτο θυμὸν 155 

ἀμφοτέρω, πατέρι δὲ γόον καὶ κήδεα λυγρὰ 

λεῖπ᾽, ἐπεὶ οὐ ζώοντε μάχης ἐχ νοστήσαντε 
δέξατο" χηρωσταὶ δὲ διὰ χτῆσιν δατέοντο. 

ἜΝνθ᾽ υἷας Πριάμοιο δύω λάόδε Δαρδανίδαο, 

εἰν ἑνὶ δίφρῳ ἐόντας, ᾿Ἐχέμμιονά τε Χρομίον τε. 160 

Ὡς δὲ λέων ἐν βουσὶ θορὼν ἐξ αὐχένα ἄξῃ 

πόρτιος ἠὲ βοὸς, ξύλοχον χάτα βοσχομενάων᾽ 

ὡς τοὺς ἀμφοτέρους ἐξ ἵππων Τυδέος υἱὸς 

βῆσε χαχῶς ἀέχοντας, ἔπειτα δὲ τεύχε᾽ ἐσύλα" 

ἵππους δ᾽ οἷς ἑτάροισι δίδου μετὰ νῆας ἐλαύνειν. 165 

Τὸν δ᾽ ἴδεν Αἰνείας ἀλαπάζοντα στίχας ἀνδρῶν᾽ 

βὴ δ᾽ ἴμεν ἄν τε μάχην καὶ ἀνὰ κλόνον ἐγχειάων, 
Πάνδαρον ἀντίθεον διζήμενος, εἴ που ἐφεύροι. 

Ρᾶυ]6. Οὐδὲ 16 πηόπηθ σοὰρ 486 Ρ]ι5 Ἠδαΐ, 
γ6 15 80, 

148 - 149, Ἄδαντα.... ΑΡΑ5, ῬοΪγ] 46 εὐ 
ἘπνΥ ἀδπηὰ5 5Β0Ππῇ ἸΠΟΟΠΏΙ5, 

150, Τοῖς οὐχ... (οπϑίνιι562 : ὁ γέρων 
οὖχ ἐχρίνατο.... 51 16. ν᾽ 1 Παγτὰ ἀναὶξ ἔαϊξ 
πϑᾶρθ 46 8ὰ 86016η66, 1] διιγαὶξ σαι Ἰ᾿ἈΥΘΏΙ, 

δὲ 1] π᾽ϑὰξ ροϊηξ Ἰαϊϑδό βαυ εν 565 15. 0 6- 
Ῥοπάδπξ οἢ Θχρ! ! ιαὶξ ἀιϑϑὶ : οὐχ ἐρχομέ- 

“νοις, (ὰ Θδιχ) ποηὶ γδνοης ἄπ σοπιδαΐ. ΑἸοΥ5 
ἴὰ βοίθσποθ ἀπ ρὸγθ δυγαϊῦ τό θὰ ἀέξαμ!, 
ΑὐἹδίαυ 6 π6 ἀέοϊάς ροϊπὲ ἴὰ φιθϑίομ (6 

56η5 : ἣ διπλῇ, πρὸς τὴν ἑρμηνείαν..... 
ἔστι γὰρ τῶν ἀμφιδό)ων. 

162. Ξάνθον... Χαπίι5, ΤΠοοη οἱ Ῥμό- 
ΠΟΡ5 50ηΐ ἹΠΟΟΏΠΙ15. 

165, Τηλυγέτω. ογα ἴὰ ποῖ 51 τὴ- 
λυγέτην, 1Π|, 178. 

166. ᾿Αμφοτέρω. Ζέποηοϊε ὀονίναίϊς ἀμ.- 
φοτέρων, οοπίογτηηόπιοπξ ἃ ἴὰ συπίαχϑ νο]- 

δαῖνθ. Αὐἱβδίαυιιθ ἃ γέξδο!! 1’ Ἀοοιϑαι ἀπεῖ, 
167. Λεῖπ᾽, ἐπεὶ.... (8. νϑυύϑ 56 [θυ 0 

ΡΆΓ ἔγοὶϑ βϑρομπαέεϑ, 
1ὅ8, Διὰ.... Τοῖρποζ διά ἃ δατέοντο : 

διεδατοῦντο. --- Μάχης ἐχ, 6 μερπα, 
169. Λάδε, 1] δῖ 54. ῥγοὶβ ἀθ. 
160. Ἐχέμμονα.... 165. ἄθιχ {15 ἀς 

Ῥυΐαπι ΠΟΠπημηόδ5 ἀΔη5 66 6 Γ8 805ὲ ᾿πΠΟΟΏΠΙ15. 
1641. Ὡς.... Ηοπιὸγα δι ρ]οῖθ φαθὶ χαθίοὶ 5 

ὡς, σοπηπηθ ἰοΐ, ἀνθὸ ἴθ ϑα)] πο. ΑἸπϑὶ, 
ΧΧΙΤΙ, 98 : ὡς δὲ δράχων.... ἄνδρα μέ- 
νῃσιν. -- Ἐν.... θορών. “ϑολοίϊε8 : ἐφορμή- 
σας. --- Ἔξ.... ἄξῃ. δολοίϊας : χατέαξε, 
συνέτριψε. 

ι68-164. Ἐξ.... Τοῖρπο ἐξ ἃ βῆσε. ἐξ- 

ἔδησε, ἀφγοοῖέ, ϊ σα] αΐα. 
164. Καχῶς (νἱοίοπέθ}) 588 γὰρρογῖΐε ἃ ἐξ- 

ἐῤησε. 
168 -[69, ἸΠάνδαρον.... ϑυϊναπὲ Ζέπο- 

ἀοίθ, οα ἀναῖξ ῬΥ15 ἴεὶ 665 ἄθιιχ γϑυβ, οὰ 
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Εὗρε Λυχάονος υἱὸν ἀμύμονά τε χρατερόν τε᾿ 

στὴ δὲ πρόσθ᾽ αὐτοῖο, ἔπος τέ μιν ἀντίον ηὔδα. 170 

Πάνδαρε, ποῦ τοι τόξον ἰδὲ πτερόεντες ὀϊστοὶ, 

χαὶ χλέος ; ᾧ οὔτις τοι ἐρίζεται ἐνθάδε γ᾽ ἀνὴρ, 

οὐδέ τις ἐν Λυχίῃ, σέο γ᾽ εὔχεται εἶναι ἀμείνων. 

Ἀλλ᾽ ἄγε τῷδ᾽ ἔφες ἀνδρὶ βέλος, Διὶ χεῖρας ἀνασχὼν, 

ὅστις ὅδε χρατέει χαὶ δὴ χαχὰ πολλὰ ἔοργεν 115 
Τρῶας, ἐπεὶ πολλῶν τε χαὶ ἐσθλῶν γούνατ᾽ ἔλυσεν᾽ 

εἰ μἡ τις θεός ἐστι, χοτεσσάμενος Τρώεσσιν, 

ἱρῶν μιηνίσας " χαλεπὴ δὲ θεοῦ ἔπι μῆνις. 

Τὸν δ᾽ αὖτε προσέειπε Λυκάονος ἀγλαὸς υἱός " 

Αἰνεία, Τρώων βουληφόρε χαλχοχιτώνων, 180 

Τυδείδη μιν ἔγωγε δαΐφρονι πάντα ἐΐσχω, 

ἀσπίδι γιγνώσκων αὐλώπιδί τε τρυφαλείῃ, 

ἵππους τ᾽ εἰσορόων" σάφα δ᾽ οὐχ οἶδ᾽ εἰ θεός ἐστιν. 

Εἰ δ᾽ ὅγ᾽ ἀνὴρ ὅν φημι, δαΐφρων Τυδέος υἱὸς, 

οὐχ, ὅγ᾽ ἄνευθε θεοῦ τάδε μαίνεται, ἀλλά τις ἄγχι 185 

ἕστηχ᾽ ἀθανάτων, νεφέλῃ εἰλυμένος ὥμους, 
ὃς τούτου βέλος ὠχὺ χιχήμενον ἔτραπεν ἄλλῃ. 

15 δοῃξ ἃ ἰθὰν ρἷαθθ, ροῦν [65 ἱπίγοάανα 
ΤΥ, 88-89, οὐ 115 5οπὶ πιὰ] μ]αςέβ. ουοΖ 
ἸᾺ ποίβ ΤΥ͂, 88-89. 

178. Ἱρῶν, Ξαογὶ οϊοντ σαϊδα. Ν ΟΥΘ2, 

Ι, 6ὅ, εὐχωλῆς ἐπιμέμφεται. --- Ἔπι οπὶ 
θὰ ἀπ νϑὺῦ ἔπεστι. 

4181. Μιν. ὕπε 465 ἐά, ἀ᾽ Αὐἰδέαγ πο, μέν. 
1852, Αὐλώπιδι, αἰίοπρόέ ἐπ᾿ μοϊπέο, 501- 

νδηΐ ᾿᾿Θχρ]οαϊοηυ. ἰὰ Ρ]115 συνδιβθπ!} }4}}]8 
(αὐλός, ἴουῦ σουΡ5 ἸΙοῃρ οἷ ἐϊγοϊξ, δὲ ὦψ, 
ἱπαϊαδηῖ ᾿5ρ6ο1). 1.6 οἄβαια 46 Πιοπηδάςο 
ἃ ᾿ΔΡράγθηοθ εἶπ οὖπα; οἱ ἴθ δογϑ) ἔγι- 

σἰρηὶς σαίθς 46 ιγρθο, πόϊαο, 111, 468, 

Β61.0}]6 1ἃ γα ηβουρίοη ἰαϊπθ ἃ ργθο αὖ- 

λῶπις τρυφάλεια. 
1488. Ἵππους.... εγ5 πη ααό ἀ6 1 0}"6] 

ἀλη8 16 πηὰπηϑουῦ 46 Ὑἴθη1]56. ΑὙἰϑίυ 16 
αἀἰς φὰ6 Ῥαπάδυιβ ἃ [ον] ] θη ηῦ γθοομηιι 
Ὀϊοπιδάθ, δὲ 4αἾ πὸ ἀοῖῦ. ρ]ιι5 ἀοαῖοι. 

Οδεῖθ σαϊβοι αἰ αὐ μόοθο δϑὲ αἴηθ. ΤΊ ΊΙΘΙΙ 
δχοθϑοῖνα, Ῥαπήδγι» νοὶ ὈΙΘὴ 416 οὐ δ8ὲ 

Ἡιοιηδάθ; πηὰϊθ ΡΟΌΓΩΠΟΙ πὸ αἰναϊῦ-1} μὰ 5, 
οοπηπηθ. πόθ, 416 ο᾽δδὲ ρϑαϊτ-ὀγ πὶ ἀἶθα 

401 [δ ἕουῦ 66. φᾶνπαρθϑ {{π ἀΐειι ἃ μὲ 
ῬΙΟπάγο ᾿᾿ἈΡΡΆτεμοδ ἀπ Ὠέγοβ. 

186. Οὐχ.... ἄνευθε θεοῦ, ποι οἴη εἶθο: 
γον δῖπθ αἰΐφιιο γεμγεῖτιο; οἱ, ἀ᾽ ἀργὸβ ἰὰ ἴοσοθ 

ἀκα ἴοαν πόραιι!, σομέση μα τῶν αἰΐθιι. --το 

Τάδε ἐᾳυϊναυξ ἰοὶ ἃ τοῦτον τὸν τρόπον 
(48 οοἴΐο [ὰφοῃὴ). οὰ τοσοῦτον (ἃ ε6 ρΡοϊηϊ). 

186. Νεφέλῃ εἴλυμένος ὥμους ἃ ἐϊό ἔγὰ- 

ἀαϊῦ μὰν ἤογδοο, Οά65. 1,1, 91 : « Ναθ6.... 

« ΒυΠΊΘΓΟΒ ἉΠΊΆΙΟΙΠ5. ν 
187. Ὃς τούτου.... Ζόποδοϊο γοραγάαϊξ 

66 678 Θοιηπη6 Ἰηΐογροϊό, 1ὰ ἤδο!!α ἀ6 Ῥαη- 
ἀλνιι5. ἀγὰπε ]οβϑδό Πιοπηδάθ. Αὐιβίαυαα 
οοπθαΐ 1᾿αἰμότὸβθ. Ῥαπάαδσγιβ ἀ1ι, β6]ομ 18], 

46 838 ἢἤδοιθ ἀπγαὶϊῦ δὐίθὶ πῇ τη ΓΘ] ]θιηθπέ 
Πιοιηδάρ, 51 ἀπ αἀἰνηϊτό πα ᾿᾽αναὶξ ἀέτζοιυν- 

πόε ἀδ 88 ἀϊνθυΐοη : οὐ λέγει δὲ ὅτι 
χαθόλου ἀπέτυχεν, ἀλλ᾽ ὅτι ἐπὶ χαίριον 
τόπον φερόμενον κατέτρεψεν. --- Τούτου. 
αὖ ἰδίο, ἀόρθμά ἀπ νϑῦῦ)Ὲ ἐτράπετο, οἱ 
πο Ροΐηξ ἐδ χιχήμενον, 4] 56 φΟΠΒίχαΙΣ 
του] ον 5. ἀνθὸ 1 ἀοουϑαΠ ς, ἅτ πη ΟἿ η5. 8 Π8 

Ἡοπιὸνο. 
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Ἤδη γάρ οἱ ἐφῆχα βέλος, καί μιν βάλον ὦμον 

δεξιὸν, ἀντικρὺ διὰ θώρηχος γυάλοιο " 
χαί μιν ἔγωγ᾽ ἐφάμην ᾿Αἰδωνῆϊ προΐζψειν, 
ἔμπης δ᾽ οὐχ ἐδάμασσα᾽ θεός νύ τίς ἐστι χοτήεις. 

Ἵπποι δ᾽ οὐ παρέασι καὶ ἅρματα τῶν χ᾽ ἐπιθαίην " 
ἀλλά που ἐν μεγάροισι Λυχάονος ἕνδεχα δίφροι 

χαλοὶ, πρωτοπαγεῖς, νεοτευχέες" ἀμφὶ δὲ πέπλοι 

πέπτανται" παρὰ δέ σφιν ἑχάστῳ δίζυγες ἵπποι 
ε -Ὁ -" Ἁ 2 ͵ Χ Ἷβ ἑστᾶσι, χρῖ λευχὸν ἐρεπτόμενοι χαὶ ὀλύρας. 
Ἢ μέν μοι μάλα πολλὰ γέρων αἰχμιητὰ Λυχάων 
" 2 , ν Υ . ἐρχομένῳ ἐπέτελλε, δόμοις ἔνι ποιητοῖσιν 

ἵπποισίν μ᾽ ἐχέλευε χαὶ ἅρμασιν ἐμδεδαῶτα 

ἀρχεύειν Τρώεσσι χατὰ χρατερὰς ὑσμίνας" 

ἀλλ᾽ ἐγὼ οὐ πιθόμεην (ἡ τ᾽ ἂν πολὺ χέρδιον ἦεν), 
ἵππων φειδόμενος, μή μοι δευοίατο φορόῆς, 

ἀνδρῶν εἰλομένων, εἰωθότες ἔδμεναι ἄδδην. 
Ὡς λίπον, αὐτὰρ πεζὸς ἐς Ἴλιον εἰλήλουθα, 

τόξοισιν πίσυνος ̓  τὰ δέ μ᾽ οὐχ 

[09 

190 

190 

200 

ἄρ᾽ ἔμελλον ὀνήσειν. 20ὅ 

Ἤδη γὰρ δοιοῖσιν ἀριστήεσσιν ἐφῆχα, 

Τυδείδη τε χαὶ Ἀτρείδη " ἐχ δ᾽ ἀμφοτέροιϊν 
ἀτρεχὲς αἷμ. ἔσσευα βαλὼν, ἤγειρα δὲ μᾶλλον. 
Τῷ ῥα χαχῇ αἴσῃ ἀπὸ πασσάλου ἀγχύλα τόξα 

488. Γάρ 65: Ἰοηρ ρᾶγ 16 [αἱξ ἐ6 ἰὰ οέ- 
ΒΏΓΘ οἱ 46 'δοσθπξ, Ἄογοζ ἰὰ ποῖβ 1Υ͂, 418. 

188-189. Ωμον.... ογ62 Ρ]α5 Βᾶπξ 165 
γ6}5 98-99 οἱ ὰ ποῖΐδ 5ι θώρηχος γύαλον. 

190. ᾿Αἰδωνὴϊ προϊάψειν, οομηπηθ Αἴδι 

(Αδη) προϊάψειν. ὕογο65 ἰὰ ποίε 1, Ά. 
196. Πέπτανται. ογο2]α ποῖος 11,777. 

-- Δίζυγες ἵπποι, ὑπ ἐουρ]6 46 οβδναιιχ. 
Ἐπϑίδιμα : ἀντὶ τοῦ, ἀνὰ δύο εἰς ἕχαστον 

ζυγόν - ὡς εἶναι τοὺς τοῦ Πανδάρου ἵπ- 

πους χβ΄ (νἱηρι-ἀφιχ). 
198. Ποιητοῖσι δα θοππο ραν; αὐίαν»6 

“)}αεεἰς, αὐ ἰϑιθιη πε ̓ νἀτ165. ϑαϊναπε 4.6] ιι65- 
1π5, ποιητός π᾽οϑδὲ «απο ὀριτμὸΐο ροέι!- 
416, ἃ ἸΙάφῃθ}]6 ομὲ ἀγοὶ τουτθ5 [65 μαθτΐα- 
[10 η5 σοηδίραϊ 65 6 τηάΐη εἰ οταπιο, ἰου 65 

165. πιά ]θοη5 Ργοργθιηθῃΐ ἐϊῖ65. 

300. Ἀρχεύειν Τρώεσσι. 1,65 Τιγοϊδη8 

416 οοιημηαηάθ Ῥαηάανιβ δοηΐ 6 ἰὰ Τιγοῖθ 
ἔγΟύΘΠη6, οἵ Ρᾶν οοηῃϑδέσιθηϊ 465 ΤΊΟυ6η5, 

γογοζία ποίρ 11, 826, 
209. Ἀνδρῶν εἰλομένων, ννῖς οοπείΐμα- 

ἐδ, ο᾽ οϑι-ἃ- ἀν ἀλπθ ἀπὸ 1} 16 ϑϑϊόρόθ, 

Ῥαπάδνιιβ ογαῖσηαϊς ἦθ πὸ Ρὰ5 ἴνοινον ἃ 
ΠΙομ 168 πού θη8 86 ἴθι" 565 ΟΠ ον ιχ 6 ἢ 

Ρὸῃ ἐΐαϊ. 1,65. ΑἸθχδηάνηθ νουαϊθηΐξ “Δ Π5 
οοἔζθ Ῥυπάθποθ τι ἔαιε ἀδ Ἰόβιπουῖθ, Εμπβία- 
{μ6: χαὶ, ὡς οἱ παλαιοί φασιν, ἀνα- 
λωμάτων φειδοῖ τοῦ συμφέροντος ἀμελεῖ. 

9ο04. Ως λίπον, νοϊὰ δοπιπιθηξ 1᾽ αἱ 

]αϊϑϑδό (πη65 οῃδνδιυχὴ. 
20,8. Ἀτρεχὲς αἷμι(α), μια, 85 ἔμ)γν 5.7“ 

φμίπθηι, ἀὰ 5ὰπρ' α ἢ ἃ νὰ : ἀπ νΡῺ] δληρ. 
Π γ᾿ ἃ δὰ γόβ]θπιθηῦ 65. Π] Θββι1 68: ΠηΔ15 

665 Ὀ᾽δοϑανεθ ποης (1 απ Θχοῖτον 1 ̓ἀγάθον 

465 ἄδιιχ μόγοβ, 
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ἤματι τῷ ἑλόμιην, ὅτε Ἴλιον εἰς ἐρατεινὴν 210 
ἡγεόμιην Τρώεσσι, φέρων χάριν Ἕχτορι δίῳ. 

Εἰ δέ χε νοστήσω, χαὶ ἐσόψομαι ὀφθαλμιοῖσιν 
πατρίδ᾽ ἐμὴν ἄλοχόν τε, χαὶ ὑψερεφὲς μέγα δῶμα, 
αὐτίχ᾽ ἔπειτ᾽ ἀπ᾽ ἐμεῖο χάρη τάμοι ἀλλότριος φὼς, 

εἰ μιὴ ἐγὼ τάδε τόξα φαεινῷ ἐν πυρὶ θείην, 915 
χερσὶ διαχλάσσας " ἀνεμώλια γάρ μοι ὀπηδεῖ. 

Τὸν δ᾽ αὖτ᾽ Αἰνείας, Τρώων ἀγὸς, ἀντίον ηὔδα" 

Μὴ δ᾽ οὕτως ἀγόρευε᾽ πάρος δ᾽ οὐκ ἔσσεται ἄλλως, 

πρίν γ᾽ ἐπὶ νὼ τῷδ᾽ ἀνδρὶ σὺν ἵπποισιν χαὶ ὄχεσφιν 

ἀντιόίην ἐλθόντε, σὺν ἔντεσι πειρηθῆναι. 290 

Ἀλλ᾽ ἄγ᾽ ἐμῶν ὀχέων ἐπιδήσεο, ὄφρα ἴδηαι 
οἷοι Τρώϊοι ἵπποι, ἐπιστάμενοι πεδίοιο 
χραιπνὰ μάλ᾽ ἔνθα χαὶ ἔνθα διωχέμεν ἠδὲ φέδεσθαι - 

τὼ χαὶ νῶϊ πόλινδε σαώσετον, εἴπερ ἂν αὖτε 

Ζεὺς ἐπὶ Τυδείδη Διομιήδεϊ κῦδος ὀρέξῃ. 995 

Ἀλλ᾽ ἄγε νῦν μάστιγα καὶ ἡνία σιγαλόεντα 
δέξαι, ἐγὼ δ᾽ ἵππων ἐπιθήσομαι, ὄφρα μάχωμαι" 

ἠὲ σὺ τόνδε δέδεξο, μελήσουσιν δ᾽ ἐμοὶ ἵπποι. 

214, Ἀπ᾿ ἐμεῖο χάρη τάμοι, ῥοὺυν 
ἀποτάμοι χάρη μου. --- Φώς (π᾿ σαον- 
ΤΊΘΡ) δϑὲ ἀδη58 16 56Π5 [6 θ]ι5 βῆ ρ]6 «α᾽Δι-- 
ΤΑῚ 1οἱ ἀνήρ. 

218-219. ἸΠάρος.... πρίν, ἀναηΐ 46. 
Οὐδὲ. Τοχαοῦ ἐφχαυϊναϊοπὶ ἀπ Ρ]ἝοΠ5Π16 
πρὶν.... πρίν, 5ἱ ἐγόψασρῃν ἀὰπ5 Ἠοπιὸγα. 

222, Τρώϊοι, ἀ6 Ττοβ. ουοΖ Ρἷτι5 "ᾶ5, 
ΨΘΥ8 2606 δὲ 5ιιϊνδηΐβ, «ϑοἠοίϊες : ἀπόγο- 
νοι τῶν Τρωὸς ἵππων, ἢ οἱ Τρωὶϊ χε- 
χαρισμένοι ἀντὶ τῆς ἁρπαγῆς Γανυμή - 
δους. 

222-223, ἸΠεδίοιο.... ἔνθα χαὶ ἔνθα, 
ἐαπιρὶ ἤμιο ἐἐέμο, 48 ἴοιι5 οὐϊόβ ρᾶγ ]ὰ ρ] αἴπθ. 
Οα ῥΡϑαΐ, 51 'οῃ. νϑαΐ, ργοπάσ ἰϑδοϊόμπηθηϊ 

πεδίοιο σομηπιθ σόμ! Ἰοολ]. Ὑόογο ΠΠ|, 
14 οἵ ἰὰ ποίο 11, 785. 

229, Φέδεσθαι, Μεῖν: Ῥᾶγ Ρροϑβϑιίοη ἃ 

διώχειν, πηὰ15 585 ἁποῦης ἰἀέ6 ἀ6 ογαϊηίο, 
γόονοΖ ἰὰ ποῖϑ 11, 767. 

224. Σαώσετον, 5σαἴνος ροναάμοθηέ. Τι6 
τη οπν θηθηΐ οϑὺ ἱπάϊαιιό μὰν πόλινδε. [ὁ 51.- 
761 ἄτι νϑυρδ οδὲ τώ, ἰθ5 ἄθιιχ οἤθναιχ, οἵ 

801) γέρ!πη8 νῶϊ, ποι ἄθιιχ, -α Αὗτε, γει"- 
σι5 οὰ εἰθπο : ἀτι6 ϑθοοηάδ ἴοϊ5. 

226, Σιγαλόεντα. Επδίαῖμα : τὰ τεχνι- 
χῶς χαὶ εἰς κάλλος εἰργασμένα. 1,6 πιοΐ 
σιγαλόεις 5 6 Του] οα 5 ΦαθΊ 6 οΠο56 46 
ὈΥΠ]Παπῦ οἵ ἀθ τηὰρπιῆσαθ, ΟἸ ΘΙ {165-15 16 
γΔρΡογίαϊθηΐ ἃ σιγή, 51:1|6η66. Αρο!οπῖαβ : 

τὰ θαυμαστὰ χαὶ σιωπὴν ἐχ τοῦ θαύμα- 
τος ἐντιθέμενα. Οἱγεϊι5 16 γὰρρογίε ἃ σία- 
λος, ρτα8, Ἰυϊδαπξ, Οὐ δϑὲ δ΄ π81 41} υ ἃ 

ἐφαϊναϊθποθ ὀπῖσ ἐγών εἰ ἰών, μυῖγα οἱ 
υνῖα, ὀλίγος εἴ ὀλίος. 

227. ᾿Ἐπιόδήσομαι. Ὑ]Π]οΐδοι, ἀποδύήσο- 
μαι. Αγὶιβίαγ αι 1᾿Θχρ] αϑὶῦ : 1 ρα πα οη- 
πιουὰϊ ΄ὰ οομπ6 ἀὰ ΟΠ αν. 1ἃ ναϊραῖθ, 4αὶ 

εϑὲ ἴὰ Ἰθφοῃ. ἐθ Δόποάδοϊβ, ἀθππθ ὑπ 565 

Ρτόξόνα]6, Ἐπόθ. οὐνα ἃ Ῥαπάδνιιδ ἀ᾽ ὀΐγε 

500. μα αΐα, 

228, Τόνδε δέδεξο, δροι611}16-16 : ρῥτέ- 
ϑδϑηΐο-ϊοὶ ἃ 8δᾷ ΤΌ ποοηΐρο, ε᾽ θϑίτὰ -αἰσο αὔςπ 

ἴαπ6-16. Τόνδε οὁ5ὲ ιοιηδάθ. Νοιῖις ἀἸ5018. 

δ ἔνὰπουΐβ, Ἴόζον φιοίψιιι, Μαΐ6 76:6 ἀ 
ψιιοί φι τι, ἀατι5. 16. 56Π5 Ζιια 1οἱ δέχομαι. 

᾿. 
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Τὸν δ᾽ αὖτε προσέειπε Λυχάονος ἀγλαὸς υἱός" 

Αἰνεία, σὺ μὲν αὐτὸς ἔχ᾽ ἡνία χαὶ τεὼ ἵππω" 230 

μᾶλλον ὑφ᾽ ἡνιόχῳ εἰωθότι χαμπύλον ἅομα 

οἴσετον, εἴπερ ἂν αὖτε φεθώμεθα Τυδέος υἱόν. 
Μὴ τὼ μὲν δείσαντε ματήσετον, οὐδ᾽ ἐθέλητον 
ἐχφερέμεν πολέμοιο, τεὸν φθόγγον ποθέοντε, 

νῶϊ δ᾽ ἐπαΐξας μεγαθύμου Τυδέος υἱὸς 230 

αὐτώ τε χτείνῃ, καὶ ἐλάσσῃ μώνυχας ἵππους. 
Ἀλλὰ σύγ᾽ αὐτὸς ἔλαυνε τέ᾽ ἅρματα καὶ τεὼ ἵππω, 

τόνδε δ᾽ ἐγὼν ἐπιόντα δεδέξομαι ὀξέϊ δουρί. 

Ὡς ἄρα φωνήσαντες, ἐς ἅρματα ποιχίλα βάντες, 
Ε ἀσλι Ἅ ἢ Ἢ ἮΝ , δ αν ς ἐμμεμαῶτ᾽ ἐπὶ Τυδείδη ἔχον ὠχέας ἵππους. 280 

Τοὺς δὲ ἴδε Σθένελος, ΚΚαπανήϊος ἀγλαὸς υἱὸς, 

αἶψα δὲ Τυδείδην ἔπεα πτερόεντα προσηύδα" 

Τυδείδη Διόμνηδες, ἐμῷ χεχαρισμένε θυμῷ, 

ἄνδρ᾽ ὁρόω χρατερὼ ἐπὶ σοὶ μεμαῶτε μάχεσθαι, 

ἵν᾿ ἀπέλεθρον ἔχοντας" ὁ μὲν τόξων εὖ εἰδὼς, 2η0 

Πάνδαρος, υἱὸς δ᾽ αὖτε Λυχάονος εὔχεται εἶναι᾽ 

Αἰνείας δ᾽ υἱὸς μὲν ἀμύμονος ᾿Αγχίσαο 

εὔχεται ἐχγεγάμεν, μήτηρ δέ οἵ ἐστ᾽ Ἀφροδίτη. 

231. Μᾶλλον.... Ἠοπιὸγα ηἾὰ ρμοϊηϊ ἀϊέ 
4π6 16 φοομον ἀ ἵπόε 5οἱὲ ἀδβϑθοπάι βοὰν 
ἔαϊγα ρδοθ ἃ Ῥαπάδγιϑβ, Αὐιβδίαυιιθ ποῖ 4116 
θῖθη βουνθηΐ 6 ροδξβ ῥΡᾶ588 50115 51||6Π66 [65 
Οἤοβος αὶ 56 βυρρ!έοπἪ 58π6 απ Ποιτέ : 

εἴη δ᾽ ἂν ὃ τοῦ Αἰνείου ἡνίοχος χατὰ τὸ 

σιωπώμενον χκαταδεθδηχώς" χαὶ ἔστι παρ᾽ 
Ὁμήρῳ πολλὰ τοιαῦτα. 

282, Φεδώμεθα 58π5 Ἰάόε 46. ογαϊηΐθ, 
ΘΟΠΊΠῚ6 Ἀ]05 Παυΐ φέδεσθαι, νεοῖ5 228, οἵ 

ΘΟΙΏΠΊΘ ἐου]ουγ5 ἀη8 Ηοτηὸγ. 
588, Μή (π6, πὲ ον 6) τόρομα δὰ 

ἔγδηοαῖβ 76 οὐ αἷπς χιια. 
234, ᾿Ἐχφερέμεν γΡοιν ἐχφέρειν, 50υ8- 

δηΐρηάα νῶϊ, ποι5 ἄδιχ, 

“86, Μώνυχας, 5ο]ιρδά65. Ἐπιδίλτῃ 6. οἱ 

[65 ϑολοῖϊος : μώνυχες δὲ ἵπποι πρὸς ἀν- 
τιδιαστολὴν ἄλλων ζώων πολυωνύχων 
χαὶ διχήλων. Βοῖμο οοπίθϑία οοῦξθ δχρ]οᾶ- 
το : « Ποβίάογο ἔαπηθη ΘΧΘΙΏΡ ἢ ΠΔ 511Π|1}}15 
α (ΟΠίγΔΟ ΟΠ 5. (1ὰ σοπίγαοῖοη ἀδ μόνος 6 

« ὄνυξ δα μῶνυξ) ; φυοά ἄυπι αἰογαίϊατγ, 
« τρλ τὴ ἀδυνν] νοσθα ἃ μάω εἴ ὄνυξ, αἱ 

« ἱπαϊοοίαν ΘααΟΥ μα Π105 οἰ Πα], Υ ο5- 
« 5115, ΠΟβοΪῸ 414 5θοαΐαβ : εἶδ δέαπιρ- 

« γοηιάοιν ἤοσδο6. 5: ΠῚ} βθῆϑιι δαὶ ἀϊοηταν 

« χρατερώνυχες, 329,» 1.6 ποῦ σέα)ηρ- 
“πάθη ἂς  ο85 βίρμιῆθ ρέδεϊπιαγιές, 

288. Δεδέξομαι. Υ ογοΖ Ρ].ι5 μαυὲ [8 ποῖθ 
ἄχ νϑὺβ 228, --- Δουρί. ῬΑπαΔΙ 5 586 861- 

σὶρ 46 ἴὰ ἴΙᾶποθ, δὲ ποὴ μι ἀθ ἴὰ ἤδο!θ. 
1,65 ἌγΓΟΠΟΥ5. Π6 Ροπγναϊθπΐξ Ὀῖθη ΘΟ Δ 16 
«υ᾽ὰ ρἱθά, ἀ᾽αρτὸθ ἰὰ τιᾶποῦνγο ἀξουῖθ 

ΙΥ̓́, 112 οἵ νϑγὺβ βιινδηίβ. 

244, ᾿Ανδρ᾽ μοὺν ἄνδρε: ἀθιχ ριθν- 
ΤΊΘΙΒ, 

246. ν᾽ ἀπέλεθρον.... (δ νεγ5. 86 ἰθγ- 
τη 6 Ῥὰν ὕγοὶβ ϑροπάέεϑ5. --- ν᾽ ρου ἵνα: 
νίγα, νἱράθαν. [6 τποῦ συ ἴς, μυϊμηῖ- 
εἰνοιιθηὶ Εΐς, δϑὲ Ἰἀθαϊαιθ ἀκ τηοΐ ἰὰ- 

{ἢ νὲς, 
248. ᾿Εχγεγάμεν γΡοιιν ἐχγεγονέναι. 
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Ἀλλ᾽ ἄγε δὴ χαζώμεθ᾽ ἐφ᾽ ἵππων, μηδέ μοι οὕτως 
θῦνε διὰ προμάχων, μή πως φίλον ἦτορ ὀλέσσης. 290 

Τὸν δ᾽ ἄρ᾽ ὑπόδρα ἰδὼν προσέφη χρατερὸς Διομήδης" 

Μήτι φόῤονδ᾽ ἀγόρευ᾽, ἐπεὶ οὐδὲ σὲ πεισέμεν οἴω᾽ 

οὐ γάρ μοι γενναῖον ἀλυσχάζοντι μάχεσθαι, 
δὲ " . Ἵ Υ̓ δέ 2 " 

ονὸς χαταπτωώσσειν ᾿ ἔτι μοι μενος ἐμπεέοῦν ἐστιν 

ὀχνείω δ᾽ ἵππων ἐπιδαινέμεν, ἀλλὰ χαὶ αὔτως 290 

ἀντίον εἶμ. αὐτῶν᾽ τρεῖν μ᾽ οὐχ ἐᾷ Παλλὰς ᾿Αθήνη. 

Τούτω δ᾽ οὐ πάλιν αὖτις ἀποίσετον ὠχέες ἵπποι 

ἄμφω ἀφ᾽ ἡμείων, εἴ γ᾽ οὖν ἕτερός γε φύγῃσιν. 
ἣ 5 εν Ἄλλο δέ τοι ἐρέω, σὺ δ᾽ ἐνὶ φρεσὶ βάλλεο σῆσιν᾽ 

249-260. Μηδέ μοι οὕτως θῦνε, πε 
γεϊλιὶ οἷο γμ6, δὲ πὰ6 16 πθ ἴθ νοΐϑ ρᾶ8 οοὐι- 

ΤΙΣ ἈΪΠ51 6 [πγίθαχ, (ἂν μοι π᾿ 6ϑῖ ροϊπῦ γ6- 

ἀομπάδῃηϊ οἱ. ΒΘ: Πόπό] 8 ἔσο 4ὰ6 ΠΙομηδά 6 

ΒΧΡΟΒΘ ῸΡ. ΠῚ νϑυΐ 16 [διγθ χοροῦ 6 ἢ 

Οἶαν, οἵ 1 ἘΠΊ Θ ΠΟΙ 511 ΤΠ ἀΐχο ροϊηΐ, Οἡ 

836 ΤΆΡΡΘΙΙΟ {46 Ὀιομηδάθ σομη]ναϊξαϊ ἃ ΡΙ66, 

δὲ «αἾ 5᾽ ἔζαι οησαρέ ῬγΌβάΠ6. ἃὰ τα ]]θιὶ 

465 Θηποηΐβ: Τυδείδην δ᾽ οὐχ ἂν γνοίης..., 
Ῥὶιι5 παι, νοῦ 5 86 οἵ ϑιιϊναπίβ. ΠῚ ραγαῖξ 416 
Δόποδοίε. γδράγάαϊε Θοιηπιθ ἱπίογρο]όβ [65 

ν65 249-250. Ναϊ5 ὁπ. Ἰρῆῇουα Ροῖ {π16}165 

ΤΔΙ50Π5. 

262. Φόδονδ(ε), αὐ βιυρανι, ἃ (ργεπαγο) 
ἴὰ ἔμπτ6. ΤΠ] π6 5᾽δρὶϊ ρὰβ ἀ6 ογαϊηϊθ. ΟΥ̓ οΖ 

ΡΙὰ5 μαὰξ 165 νοῦ 238 οἱ 292. ---λἡεισέμεν 
Ρουν πείσειν : ἀδνοῖν (π|6) ρουβιιθάθν. Σέ δϑὶ 
16 5ι)οῖ 46 οϑ νϑυῦθβε, 

268, Γενναῖον. ΑΡΟΙ]]ΟΠὶμ5 : συγγενιχόν. 
ὈΙοπιδ 6. αἰ {6 Ῥουβόππα 6. 5 σὰθ6 πὰ 

δηλ 15. ἀοππηό 1 Θχθπιρὶθ. (6 οοιηθαῖνα ἃὰ- 

τροιμεπὶ 406 ἀὲ ἰγοπὶ, --- Ἀλυσχάζοντι, 
Τ᾽ ἃ.) 65. Πἰϑαϊθηὶ ἀλυσχάζοντα. Επιδίλ᾽ 6 : 

ἄμφω γὰρ ἀσόλοιχα. ᾿)ὶοπιδάδ. π6 νϑιιὲΐ 
Ῥοϊπῦ σοι 6 6 ΡΡ 6 πληΐ 565 ΡγἝοΔ 05: 

Μιιρτεαγιέογη ρέρπανθ. Ἐπϑίαι!θ Θποογ : τὸ 

ἐν σχήματι φυγῆς, ὅμως πάλιν μάχεσθαι. 
Οὐδοὶ ἀοῃς ἃ ἴον φαοη ἔγλάα]ξ, σΟΙΏΠ16 51 

μάχεσθαι ἀόρεμάαϊ ἀε ἀλυσχάζοντι : ὀνίἐο 
ἰε οοριδαξ. 

2ὅ5. Αὕτως, 5͵6, σοπιπιθ πη6 ψ ἱοὶ, 

200. Εἰμ᾽ μουν εἶμι : 16 νὰ 15 πη ΔΙ ΌΠΘΙ, -- 
Τρεῖν. (δ πιοῖ, ἀὰπ8 Ἠοπιὸνθ, δὲ βγηος- 
Ὠγτη8 46 φέόδεσθαι;, οἱ 5ἰρπῖῆθ Μιμὶν", Τὰ ἴνὰ- 
ἀποίίοι ἐγεηιδίδν οὶ ἴαυιιϑϑθ. τοι 6 ἢ Ἶὰἃ 

Ῥὰ5 μϑβϑοΐῃ ἄτι σϑϑοῦμνβ (6 ΜΙ ίηουνο ΡΟΌ Π6 

Ῥδ5 γι] υ, Να15 ΝΠ συν 6 ᾿ἱ ἃ οοτηπηαπεϊό 
ἀθ Ῥοι556 δὴ ἃναπέ, οἱ α᾽δἔτΆ 6 τηδπιθ 
[65 ἀϊθιιχ, ΕΠῚ6 πὸ ἰὰὶ ρϑυιπθὶ ἄοπο ροϊπὶ 
εἶθ Λιὼ" : τρεῖν μ᾽ οὐχ ἐᾷ πὰ μὲ5 ἀΐ Δυΐτο 
50η5. ΟἾδ5ὲ πῇ Ροϊηΐ 500 ἰϑαπθὶ 1] εἾὟΎ ἃ 
ῬΡὰβ ἀ6 οομἰοθϑίατιοη. ΡΟ 5510]6. ὕογοζ [΄ἅγ- 
Π0]6 Τρεῖν ἀὰπ5 ἰ6 ἴἶντ ἀβ [6 ῃγ8. ΤΠ ϑιιχ 
ποίρθ5 4 Αὐβίάασῃα  Ἰἀθη θη τρεῖν ἃ φεύ- 
γεῖν : ἀπὸ δα1]6 νοῖ5 ΧΙΥ͂, 623, 1 Δι 50 
Ι6 νοὺβ ΧΧΙΠ, 148. 1] εδὲ νσγὰϊ χυΐῃ |1, 

νεῖβ ΧΙΠῚ, δ1ὅ, ἃ Ργοροβ ἀθ τρέσσαι, ἰὰ 
ποῖθ βιιϊναδηΐα : ὅτι τρέσσαι φυγεῖν μετὰ 
δέους, ἀλλ᾽ οὐχ ἁπλῶς φυγεῖν" τρεῖν 
μ᾽ οὐχ ἐᾷ Παλλὰς ᾿Αθήνη. Μαΐ5 
᾿"Θχθιθὶς αἰέριυιὁ πα 151Π6 μοϊπὶ ᾿᾽ΘΧρ]1-- 

οαἴίοπ. ΤΠ 6 ἢν 8 ργοῦνο 4π8 1 ἸΔἀέθ μετὰ δέους 
π᾿ 68 73 η815 ἀδπ8 τρέω οἶεζ Ηοιηὸγε, δὲ 1 
π᾿ μόβιτ ροϊπὶ ἃ πιδιϊγα 50} ΔΠΘΙ 4116 Δι 6 
4υ᾽ Αὐἰδίαυιθ ἰἴὰ γοϑΡΟπβΆ 16 ἀδ6 οοίία 
ποῖθ σοπίγ οἴοιτο ἀχ ἀθαχ δυΐγοβ, Π 6} }8 
α]ουΐο, ἃ Ἰὰ ἔπ 46 88 αἰββουϊδ!ο : « ρος 
« τποπϑηάιπ), π6 ἴῃ Ῥοβίθγιπι, ἴῃ σοσά θα] 

« τρεῖν, νοὶ Τιαῦηο ἐγ δηιθ "6, ψ6] ποϑῖνο Ζέέ- 
« ἐδγγν αἴάταιαν, ΝΌΠΟ τὰ ἔθιῆροσα δὲ πὰ}}Ὸ 

« ἴοοο βἰρῃιῆοαϊ, ᾿ ΝΟιι5 ῬΟΌΡΡΊΟη5, ἃ ΠΟΙΡΕ 
τὰν, ΘΠρΆΡΟΙ [65 ἐραἀπποῖθιινβ [Ρὰ πραὶβ ἃ γα- 
ΠΟΠΟΘΙ ἃι55] ἃ ἰδ} τηοΐ ἐλοηιδἐον, φαὰπὰ 1] 
5ἀρὶτὰ 46 τρεῖν, Ρυϊδ4ι᾽}}5. π Τοπὲ Ῥὰ5 
(αϊτ Ἰυβαυ οὶ. --- Οὐχ ἐᾷ, βροπάόθ. Ἠοπιὸνθ 
(αἱ ἐῶμεν ἀἴ55}}14}06, Χ, 844 οἱ ΧΙΧ, 402. 

Οδεῖε ϑυηϊχὸβθ ἃ 505 ἀπαϊοσιθ 6. ἰαϊη, οἱ 

ἐοάεηι, δαάθηι, αἰνεο, οομαρίθηξ βοσνθηξ 

ῬΟὰν ἀἰ550}}4}068. 
257. Πάλιν. Αγιδίαγααθ : εἰς τοὐπίσω. 
91, Αλλο, τῶι. ας ο γε, Ἶ, 07. ἜΡδϊα 

ΠΟΐΘ 510} 68 675, 



ιν] 

αἴ χέν μοι πολύδουλος Ἀθήνη χῦδος ὀρέξῃ 

ΙΛΙΑΔΟΣ Ἐ, ιγὃ 

260 

ἀμφοτέρω χτεῖναι, σὺ δὲ τούσδε μὲν ὠχέας ἵππους 

αὐτοῦ ἐρυχαχέειν, ἐξ ἄντυγος ἡνία τείνας" 

Αἰνείαο δ᾽ ἐπαΐξαι μεμνημένος ἵππων, 
ἐχ δ᾽ ἐλάσαι Τρώων μετ᾽ ἐὐχνήμιδας Ἀχαιούς. 

Τῆς γάρ τοι γενεῆς, ἧς Τρωΐ περ εὐρύοπα Ζεὺς 265 
δῶχ᾽, υἷος ποινὴν Γανυμήδεος, οὕνεχ᾽ ἄριστοι 

ἵππων, ὅσσοι ἔασιν ὑπ᾽ ἠῶ τ᾽ ἠέλιόν τε. 

Τῆς γενεῆῇς ἔχλεψεν ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγχίσης, 

λάθρῃ Λαομέδοντος ὑποσχὼν θήλεας ἵππους᾽ 
τῶν οἱ ἕξ ἐγένοντο ἐνὶ μεγάροισι γενέθλη" 210 
τοὺς μὲν τέσσαρας αὐτὸς ἔχων ἀτίταλλ᾽ ἐπὶ φάτην, 

τὼ δὲ δύ᾽ Αἰνείᾳ δῶχεν, μιήστωρε φόθοιο. 

Εἰ τούτω χε λάῤοιμεν, ἀροίμεθά χε χλέος ἐσθλόν. 
Ὡς οἱ μὲν τοιαῦτα πρὸς ἀλλήλους ἀγόρευον " 

τὼ δὲ τάχ᾽ ἐγγύθεν ἦλθον, ἐλαύνοντ᾽ ὠχέας ἵππους. 270 

Τὸν πρότερος προσέειπε Λυχάονος ἀγλαὸς υἱός" 

2641. Τούσδε... ἵππους, ε65 οἰαναιχ-οῖ, 
ο᾽ εβέ-ἃ - αἶσα τηδ5 οπδυαιχ, ϑιῃόπόϊαβ ἐζαϊξ 
Τ᾿ ἡνίοχος 46 ῬΙοπιδάο. 

363, Αὐτοῦ, αάνευθο : ἰοὶ πιόπηβ. --  Ἐρυ- 
χαχέειν, οἰηδὶ αι ἐπαΐξαι, νογ8 268, οἱ 
ἐλάσαι, νεῖ5 264, 5οπὲ ἀ65 ᾿μβ πη Π[5 ἑθπᾶπε 
Ἰῖθα ἀ᾽ απζαηξ ἃ Ἰπιρόται5. --- Ἔξ ἄντνγος. 
Τὐἄντυξ ἐταϊε Ιὰ τᾶτηρα ἀμ ἐμὰν (ἣ περιφέ- 
ρεια). Αὰ Βαὺὲ ἀς Ἰ᾽ἄντυξ ὄϊταϊς απ θοπΐοπ, 
οἱ μἱαϊὸς ἀπὸ οἴου }]6, οἀ Π᾽οπ Δοογοοαὶξ 

Ιε5 τόπο φυλπᾷ 16 ομὰν ἐζαϊξ νἱάθ, Ὦϊο- 
τηδάθ ἀϊξ ἃ ϑιπόπόϊυβ ἀ6 165 ἐοημάγο, οἾθϑῦ- 

ἀτα τα ἀδ8. 165 Ἀφοσοοῆον [6 9] 15. οουν ρο8- 
51016, αὔπ 46 ἴὸ5. οἤδναιχ, χϑίθπαβ ἐξ 
ἄντυγος, ἀοδιηδιγαπὲ ἱπητη Ὀ 1165 6η αἴΐθη- 
ἀὰπὲ 16 τϑέουν ἀ6 ἴθι δοῦπον, Ἐπβίαιῃο : 

ἵνα δοχοῦντες ἄγχεσθαι, χαὶ ὑπό τινος 
ἐπέχεσθαι, ἠσυχάζωσιν. 

268. ᾿Ἐπαΐξαι μεμνημένος ὀᾳχαΐναι! ἃ 
μέμνησο ἐπαΐξαι, ϑουνεοη5-ἴοῖ ἀ6 τ᾽ ἰλη-- 
ΟΘΥ : Π6 Π]ἐὩ Π΄Π6 μᾶ5 ἀ6 { 6]ΆΠοΘΥ. 

366. Τῆς... γενεῆς, ο᾽ ε5[-ἀτ το ἐχείνης 

τῆς γενεῆς, 46 οοἴίο [ἀπηθιι56 τὰο6.--- Τρωΐ. 
ΓΙ Ο5 δζαϊε ἢ]5 ἀ᾿ ΕΟ ΠΟ πῖι5 οἱ ἀ᾽ Αϑιγ οομό, 
ῬΘαΈ-Π]5 (6 Τανάμηιι5, δὲ ρὸνο αΠυ5, 4᾽Α5- 

δάΓΔΟΙΙ5. εἴ 6 ἀδηγιηὸδάθ. ΟἾ ἐδὲέ [πὶ «υἱ 
ἀθηπὰ 505 ἤθμπ ἃ ἰὰ σοπίχνόε ἀοπὲ 1] ἐξαϊέ 

τοὶ, δὲ ἀπὲ ἰὰ οαρ τα ]6 ταὶς Ἰθανάληϊθ, ὅθ ῃ 

815 Τ|5 ἔοπάα ΠΟ, 

266. Υἷος, ἄνες οδὲ δοοθηΐ, βϑῦ ] 6 σόμπι 

ἀ6 ἰὰ ἔουτηβ υἷς ρον υἱός οὐ υἱεύς. 

268, Ἔχλεψεν. Υἱγριθ, μόϊάε, ὙΠ]Ι, 
282: « ΠΙογαπι 46 ρσοπίθ, ραϊὶ 4005 
« Τ) άσϊα Οἴγοθ ϑιαρροθιῖα ἀθ6 τηλΐγε πο- 
« 1Π05 Μιωαία οΥὐθανῦ, » 1,6 σευρα ἔχλε-- 
Ψεν ἃ 805 οοπιρ!έπιοεπίὶ 5018 -- Οηΐθηάα, 

ἀδλη5 16 σόμια ράγ γενεῆς (465 οἰ6- 
νἈ0Χ), --- 16 γεῦ8 268 56 [ΘΙ ΪΠ6 Ρᾶ1 ἔχ Ϊ5 

ϑροπάέόοϑ, 

270. Τῶν.... γενέθλη, Ρτγοάποϊίοπ ἀ6 
(65 Θάν 865, --- Οἱ, ἃ [κἱ : ἃ ΑποΒ 56. 

271-272. Τούς, 165 τη5 (φαυαίτο) ; τώ..... 

δύ(ο) ο65 ἀδυχ-εἰ. 
272. Μήστωρε φόθδοιο, νεἶσο υιήστωρι. 

ϑϑολοίϊθς : οὕτως ᾿Αρίσταρχος, μήστωρε,; 
δυϊχῶς" ἐπὶ γὰρ τῶν ἵππων. Ο᾽ 65: 16 πιέπιο 
ἔϊορο 4φὰ Ἠοιπὸγε ἃ [αἱξ 465 οαναἱθβ ἀ᾽ Ἐπιηό- 
05, 11, 767 : φόδον Ἄρηος φορεούσας. 
ΤΡ ορο ἀ Ἐπέο πὰ 416 [αϊγα 10]. 11 πὸ 5᾽ 6ϑὲ 
ἈΡῚ, Ρεπάδηϊ ποιῇ νοῦβ, 416 48. 565 ὁΠ6- 

νάυχ. (δοὶ οϑὲ 16 ἐγαιδ ἤη8] ἀ6 ἰὰ μοϊπέιγο, 
οἵ πὸ Ρᾶ5 1π6 Ράπα 6 μοέξαθ ἃ ΡΓΟΡῸ5 

ἀπ ποιὰ ἀ ἀπ ὨέγοΟΒ. 
270. Τόν : Ἀιοπιδάο. 



1γ4 ΙΔΛΙΑΔΟΣ Ε. Ιν] 

Καρτερόθυμε, δαΐφρον, ἀγανοῦ Τυδέος υἱὲ, 

ἡ μάλα σ᾽ οὐ βέλος ὠχὺ δαμάσσατο, πιχρὸς ὀϊστός" 

γῦν αὖτ᾽ ἐγχείη πειρήσομαι, αἴ χε τύχωμι. 
Ἦ ῥα, καὶ ἀμπεπαλὼν προΐει δολιχόσκιον ἔγχος, 280 

χαὶ βάλε Τυδείδαο κατ᾽ ἀσπίδα" τῆς δὲ διαπρὸ 
αἰχμιὴ χαλχείη πταμένη θώρηχι πελάσθη. 

Τῷ δ᾽ ἐπὶ μαχρὸν ἄυσε Λυκάονος ἀγλαὸς υἱός’ 

Βέξληαι χενεῶνα διαμπερὲς, οὐδέ σ᾽ ὀΐω 
δηρὸν ἔτ᾽ ἀνσγ ἡσεσθαι" ἐμοὶ δὲ μέγ᾽ εὖχος ἔδωχας. ῷ80 

Τὸν δ᾽ οὐ ταρδήσας προσέφη χρατερὸς Διομήδης" 
ἬΜμβροτες, οὐδ᾽ ἔτυχες" ἀτὰρ οὐ μὲν σφῶΐ γ᾽ ὀΐω 
πρίν γ᾽ ἀποπαύσεσθαι, πρίν γ᾽ ἣ ἕτερόν γε πεσόντα 
αἵματος ἄσαι Ἄρηα, ταλαύρινον πολεμιστήν. 

280, Ἀμπεπαλών ροῦν ἀναπεπαλών, 
ἀναπαλών. 

288, Τῷ δ᾽ ἐπί, οἴ βὰν οεΐὰ : οἵ ἀργὸβ 68 
σοι. ον Ρ]ιι5 Βαιΐ, γοὺ5 101. 

284, Βέόδληαι ρΡουν βέόλησαι. 
287. Ἤμόροτες 65: οοπδιἀέγό σομηπη6 ἰδ 

τηδιλθ τπιοΐ 46 ἥμαρτες. 1,6 β 5Ἰπιροα 1: 
παῖαγ  ]Θπηθηΐ θηῖνο ἱ, οἵ ρ, {παπᾶ ὁ 510- 
ῬΥΪΠῚΘ 1ὰ νΟΥ 6116 {{|] 165 βέρανθ : αἰπϑὶ μεσ- 
ἡμερία, μεσημιδρία. Οοπιπια ἥμιόρτες 6δ8ῖ 
1Π] ΡΟ 5516, ὁπ ἃ ἀϊ ἤμόδροτες. 1 Δάοποῖδ556- 
πιθπὶ ἀθ 1 δϑρυὶϊξ οϑὺ ἀδη8 16 σέπιθ ἀβ ἰὰ 
Ἰαπριιρ ἔρίὰθ6. 

288, Πρίν γί(ε).... πρίν γε. ἡ οΥ62 ρΡ]ι.8 
Βαμπὲ ἰὰ ποίβ 468 νεὺδ5 218-219. Ομ θ] 4ιι65- 
Π5 ῬΙΌΡΟΒομΐ 46. ΒΘ ρΡΡΥΙΠπΊου ἰὰ Ῥδνεοι]8 
ἀργὸβ 16 ἀθυχιὸτηθ πρίν; ἃ γαϊβου ἀπ γε 48] 
εϑ0 ρ]1ι5 Ἰοἱπ, ἀρτὲβ ἕτερον. ΠῚ πῪ ἃιιγαῖῦ μὰ 8 
αὐ Ἰποοῃνόπϊθηξ ρου 16 νθῦ5, Ραϊβηπ πρίν 
εϑὶ Ἰοπρ ἀΔΠ5 τιπ6 Ῥοβί[ιομ 561} }}8}0]6, ΥἹ, 
81 εἰ ΧΥ͂Ι, 522 : « 51π6 ἘΠΙΟΙΠ 6, »» ΠΟΙ Π6 

αἰ ΒοΙΠ6, « πθὸ δά)]πναμπίθ οϑθϑισα. »» ΝαΙθ 

πρίν γε ἅτ 56οοπα πηθιΉΓ6 δϑ 6 ΘΧΡΓ65- 
510. [αἴἴθ, δὲ "οπ πὸ (οἱὲ μὰ8 Ῥγεπάγα ἴθ 
ἀδιχιὸπιθ γξ μοῦ τπ6 τόρόειτοι νἱοίθιιϑθ, 

- Ἑτερόν γε. Τιοιηδά δ 5οηρθ ἃ Ῥαηάανι, 
ἴα πα 15. αυΐλι γοῦ5 208, ἕτερός γε [αἰ5310 Ὁ]- 
Ιυβίοη ἃ πόθ, αὶ, ὁπ δὰ {πᾶ}1π6 46 {5 
ἀπε ἀόθδδθ, ὀομαρρογαὶς ρϑαϊ-ὀίν ἃ ἴὰ 
ΤΟΥ, 

289. Ταλαύρινον. Ἐπδίαϊμο : Ἀρίσταρ- 
χος Ψιλοῖ τὸ ρ΄ οὐ γὰρ, φησὶ, σύνθετον 
δεῖ νοεῖν τὸν σχηματισμὸν, ἀλλὰ χαὶ 
ἁπλῆν ἔννοιαν, τὸν εὔτολμον χαὶ ἰσχυ- 

ρόν " ὁμοίως 46 χαὶ Ἀριστοφάνης. Οδεὶ ἃ 
ὀϊό διαργαηΐϊό μὰν Ἐπϑίαϊ μα ἃ Ἠόγοάϊοπ, 
αἰπδὶ «απ ἁαΐθ Ῥαβθϑᾶρθ 81} 16 τηθπΠΊ6 
τιοῦ ταλαύρινος. 1,68 Θοπηπιθηΐαΐθαγ5 πιο- 

ἄδγηθβ πομῦ Υἰθη ΘΟΙΠΡ.15 ἃ 66 συ ότο- 
ἄϊοη οἵ Ἐπβίαιῃδ νουϊαϊοπὲ ἀν; δὲ ραγίοαυξ 
οα Ππ ᾳυ Αυϊδίαγαια ἀόγιναι: ταλαύρινος 
ἀς ταλάω, τλάω, τλήμι., ἀϊγοοΐεπιθπι οἱ 
᾿ΠΙΦΖαΘπιθηΐξ,, ϑ8η5. Ἰηἰθυυθηίΐοα ἀὰ πιο 

ῥινός. (δ 41 ργόῦνθ ἀπ᾿ Αὐιϑίασαθ δά πηθῖ- 
ταῖῖ ταλαύρινος οομππηθ ὰπ ποῖ δοπιροβό, 
ο᾽δϑὲ ἴὰ φυθβέϊοπ τηόπηθ ἀοπῖ 1] 5᾽ἀρὶξ, 66 }168 
ἀ6 1᾿Ἰηϊογαθριγαϊίοι, 46 [βρεῖς «αἾ ἴαπὶ 
τηθίζγ 6 51} 16 ρ. Αὐιδίορμᾶηθ 46 ΒυΖᾶποθ οἵ 
Αὐβίαγαθ τηθίϊζαιθπί 1 Θϑρυῖ ἀοαχ 580 ἰθ ρ, 
ΡᾶγοΘ 486, 5ινὰπ| Θχ, 16 565 ῬΑ ΙΘΙ]ΠΘΙ 

ἐς ῥινός μ6 56 τβαπίοδίθ ροϊπὲ ἀὰπ5 ταλαύ- 
ρίνος, ἀοπὲ [1466 586 γα ρροτγίβ ἴοι! θη ὸνο 
ἃ τλῆμι : σοπδίαποθ, ἃπάδοθ, ᾿πνιποὶ 116, 
1,6 σχηματισμός, 1᾿ΘΧρνοδϑίομ, ο᾽ βϑίτἃ- αἰνῸ 
Ι6 τηοῦ ταλαύρινος, π6 ἀοναῖν ἄοπο ροϊπὶ 

ἔϊγα οοηϑιἀόγό οοπιπηα τὰ σύνθετον, ΟΟμλΠ16 
τῇ 46 ὁ65 σοπηροδβόβ ἀοηὲ 165 ἄθαχ ὀϊέμηπίβ 

βοπὲ ῬΘΙΟΘΡΌ]05. ἀδπδ ἰὰ ϑισῃϊβοαϊῖοι ἴο-- 
ἴα]6. Τοαῦῖΐο 1ὰ αἰ που]τό, οηένο Αὐδίαυαθ οἱ 

Τυυρμομ, {πὸ Βοιδο οἱ ἀ᾽λαῖνοϑ αὶ ορρο- 
5θηΐ, του]αῖδ δὰν απ ῬΙ 5 οἷ πῃ πιοΐη5. Αὐἱϑ- 
τἄρα οὐ Τσυρμοι βουΐ ἀ᾽ ἀοοονα 586: ἢ ον ]- 
σἷπθ ἀὰ τηοῦ; πλὰ]5. ΑὙἸδίΆΡ 16. 5᾽ ἀρρόξα ἅτὶ 
8615 ΠΠἰτόγαϊνο, οοποίαηπέ, ατιὠἀαοίοιιοας, ἐπρὶ!-- 

οἰδίο, τὰπ 158 46 ΤΟΎ ΡΠ οπ νϑυΐ σαΐοπ το- 
πιοπίρ ἅτπι 56η8 ΕΠ όγα] : φψξ π6 56 Μαίριε 
Ροΐπὲ ἃ ἐσγιὰ" ἐς δοιιοί ον. ΝΥ γυδίοῃϑ ἀοῃς 
μὰδ ὑπ Δρδιραϊ ἃ Αὐὶδίαγαιιθ, ἃ ΡΡΟΡῸ5 



ΝΥ" ΙΔΛΙΑΔΟΣ Ε. 

Ὡς φάμενος προέηχε᾽ βέλος δ᾽ ἴθυνεν Ἀθήνη 
ῥῖνα παρ᾽ ὀφθαλμὸν, λευχοὺς δ᾽ ἐπέρησεν ὀδόντας. 
Τοῦ δ᾽ ἀπὸ μὲν γλῶσσαν πρυμνὴν τάμε χαλχὸς ἀτειρὴς, 

αἰχμὴ δ᾽ ἐξεσύθη παρὰ νείατον ἀνθερεῶνα. 
Ἤριπε δ᾽ ἐξ ὀχέων, ἀράθησε δὲ τεύχε᾽ ἐπ᾽ αὐτῷ, 

αἰόλα, παμφανόωντα" παρέτρεσσαν δέ οἱ ἵπποι 
ὠχύποδες᾽ τοῦ δ᾽ αὖθι λύθη ψυχή τε μένος τε. 

Αἰνείας δ᾽ ἀπόρουσε σὺν ἀσπίδι δουρί τε μαχρῷ, 

δείσας μιή πώς οἱ ἐρυσαίατο νεχρὸν Ἀχαιοί. 

Ἀμφὶ δ᾽ ἄρ᾽ αὐτῷ βαῖνε, λέων ὡς ἀλχὶ πεποιθώς ̓  
πρόσθε δέ οἱ δόρυ τ᾽ ἔσχε χαὶ ἀσπίδα πάντοσ᾽ ἐΐσην, 

τὸν χτάμεναι μεμαὼς, ὅστις τοῦγ᾽ ἀντίος ἔλθοι, 

290 

900 

σμερδαλέα ἰάχων. Ὁ δὲ χερμάδιον λάῤε χειρὶ 

Τυδείδης, μέγα ἔργον, ὃ οὐ δύο γ᾽ ἄνδρε φέροιεν, 

οἷοι νῦν βροτοί εἰσ’ " ὁ δέ μιν ῥέα πάλλε χαὶ οἷος. 

ἄπ πποΐ {π6 [πἱ-πηόπηθ ὀουγαῖδ ἀνθὸ Ἰ᾽ ρα 
5: 1᾿ἀπιόρέπιυεὀπιθ, ΡᾶΡ οοπβόσαθης. 6ἢ 
πἰαπέ, τηόπιθ ἃ 11], {π6 66. [ὰϊ ὧἂπ τηοῦ 
5016. Οπ ἁυγαὶξ θα, ἀΔπ8 1 Πγροίμὸβα 46 
Ϊὰ βἰιηρ!οῖτό, ταλαυρινός, οἴ ποὸπ Ροϊῃΐ 
ταλαύρινος. (εἴα ἀπ πιοὶπη8. δβϑδῦ ργόθα 16. 
οϊοὶ πο] 165 Πσπθ5 48 ΤΘὮγβ, 401 ΘΧρ]!- 
4πθγοπμὲ ΡΟΌΓΟΌΟΙ 16 Τη6 ῬΕσπιθῖβ 46 60 - 
ἔχθάϊγο Ἰοὶ ἴὰπὶ ἀθ ῥΒΠ]ΟΙοριιαβ : « ἤδ5 Πῶὸ 
« εβδὲ : αὐ 4}1}1 σταμπηπηδίϊοὶ, δὶς ΑὙΙ βία  τι5 

« Ραυΐϊαξ 'π ΘΟΙΏΡΟ51 15 ΠΟΠΠΙ “πὸ Δ] ΓΘ ΓᾺ Πα 
« 5Ισπ: ΠοΔ ἸΟΠ15 Ῥαγίθπι ἀ 6] 1θβοογο: δἕ 41- 

« ἄἀοῃὴ ἴΐὰ 5:506; αὖ 05 π60 1η|6]]ΠΠρπηιι5 Θὰ 

« 1ξὰ γ6]1, πϑὸ ζυϊ4 φοπμβοηαδΐαγ. Αὐζαπηθπ 
« ἔαοΐαπι δϑὲ; δ διᾶπὶ 1 Πὰς 16 5θπίθ π ] τα 
« αὐ ᾿πα]ϊοαγοῖ, 5ριυα πιδὰ5 δϑὲ : 00] 46]1- 

« εβϑοῦο 5: Πα! οἤθὰ ᾿ἱπάϊοανα ψο]οαΐ, 
« πηραϊαπὶ ἀρ ̓ γα ΟΠ Θ πὶ ΠΟῚ Ροϑιϊξ, » Ο᾽ ὅϑὲ 

αἀ᾽Ἀρτὲβ 665 ρυϊηοῖρο5 486 7] ἱπίουργέϊό 16 
ἰαχίθ αἰἰγιθιιό ἃ Ἐμπβίαιῃθ. ὕογοζ 16 οἰιὰ- 
Ρ᾽θ ἀ6 1,6}}γ05 σἵω ἐ᾿ Πιορασρίαἰίοπ, (65 
4ασβίϊοηβ. απ θυ ϑρί ΐοπ, 41 οσοαρθηΐ 

βοαποοαρ 165 σ᾽ ΑΙ. ΠΙ ΔΙ ΓΘ Π5. ὩΙΘχα πἀγἰη5, 56 

γα Πμα]ο πὲ ἃ ᾿ΘῈ115 ΤΘΟΠΘΓΟΪ65 500 [65 όἐγ-- 
πιο ϊοσίθβθ, 51} 165 ΠΟΙΠΟΠΥΠΊΘ5, 501 [ὉΓ-- 
ΓΠΟρυάρηθ ῥγὶπηϊτίνο. ογοΖ, ἀὰπ8 ποῖνο 
«“ρρεπάϊοε Ἰ, 165 Θχθιηρ]65 ἀοππόβ μὰν 1]- 

Ἰοΐδοπ, Ῥ. Π| ΘΕ 1Υ ἀδ 565 βροϊόροηιῤιιθο. 
29ὅ, Οἱ (ἃ 11}, Θποιπι6. 1,65 ομθναῦχ 

585 δαγοπῖ ἃ ἐμὲ ἀρ οὐϊά : 8685 ὁμποναιχ 5᾽6- 

Ἰαποθπὶ βὰπϑ αἰγθοῦίομ, πόθ οδὲ ἴουξ βαϊϑὶ 
ἀπ οοὰρ, δ π6 συΐϊάδ μιι5 ᾿᾽αἰζοϊαρβ. Οἦ βοΐ 
τοαῦΐ 66 486 ἴαϊξ δπέθπάνο παρέτρεσσαν. 1] 
ΗὟ ἃ ῬΡοϊπξ 46 ἔγανθιν οἰ 165 μήστωρε 
φόθδοιο. ογαΖ μ]ι5 μβαιξ ἰὰ ποίθ 50 
τρεῖν, νοῦ8 266. 

96. Αὖθι, ἐδὲ, 5 ἴὰ μἱασθ, ϑοἠοϊϊοσ : 

ἐπὶ τόπον αὐτόθι. 
298. Οἱ, σἐδί, ΤιΘ οαάανγα δϑὲ ϑ5οῖ15 58 

Ρτοΐροιίοη. 
299. Ἀμφὶ.... (6. νϑγ8 θϑὺ 16 οοιηπιθη-- 

ταῖγ ἀ6 ἀμφιδαίνω, ἀμφιδέδηχα, εἰ ἀδ πε- 
ριδαίνω, ἀδπ8 16 56Πη5 46 ργοίόρει". ογεΣ 
Ρ᾽α5. μᾶπὲ ἃ ποῖβ ἀπ νϑὺβ 3|, οἱ ἰὰ ποῖβ 
5} ἀμφιθέθηκας, 1, 87. 

800, Πρόσθε..... οἵ, ὁπ ἀγὰηΐ ἂ 50], ο᾽ 65[- 
ἀ-αἴγα ἀδνὰη! 5οΐ : βοὰν σομπιατγθ οἱ ρὰ- 
γον, θ᾽ ἁαῖγοϑ θηΐθπάθμς οἵ 46 Ῥαπάλχιϑ : 
εἰον απιξ ἐπὶ; πιαὶθ ἴὰ Ρυθπιὸγο ΘΧ θυ] οαῖτο 
γῈ Πα τηϊδιιχ οοιηρίθ ἀ65 ΟΠ10568, 

802. Σμερδαλέα ἰάχων. (6511 ]αΐι5 ΟΥ- 
ἀϊπαῖχσα φαληὰ 1] 5᾽Δρὶ: 46 οὐ]5, Οἡ νὰ 16 γοἱτ 
ΘΏΘΟΓΘ ΡΪὰ5 "85, ἂὰ νεὺ8 848, --- Ὃ, ἐμὲ, 

ἃ 5 011...» 
808, Μέγα ἔργον, "ιαρηιάγι "6))1, που πο 

ΟΠ] δῖ : ομ]οῖ ἀ ἀπ ροϊἀ5. ὄπουιηθ. Ἐπϑίδεθο : 

τὸ δὲ μέγα ἔργον ταυτόν ἐστι τῷ 
υέγα βάρος. 

804, Οἷοι νῦν βροτοί εἰσ(ι). [,6 νἱουχ 
ΝΝοϑῖου 5᾽68[ δοῦυΐ ἀἶππο ἰου πιο ἀπαϊορσιο, 
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Τῷ βάλεν Λἰνείαο χατ᾽ ἰσχίον, ἔνθα τε μηρὸς 

ΙΔΛΙΑΔΟΣ Ἐ. ιν] 

800 
» ἢ ἤ ἤ ἣν ἶ ͵ ω ἰσχίῳ ἐνστρέφεται, χοτύλην δέ τέ μιν χαλέουσιν 

θλάσσε δέ οἱ κοτύλην, πρὸς δ᾽ ἄμφω ῥῆξε τένοντε᾽ 

ὧσε δ᾽ ἀπὸ ῥινὸν τρηχὺς λίθος. Αὐτὰρ ὅγ᾽ ἥρως 
ἔστη γνὺξ ἐριπὼν, χαὶ ἐρείσατο χειρὶ παχείῃ 

γαίης " ἀμφὶ δὲ ὄσσε χελαινὴ νὺξ ἐχάλυψεν. 510 

Καί νύ χεν ἔνθ᾽ ἀπόλοιτο ἄναξ ἀνδρῶν Αἰνείας, 

εἰ μὴ ἄρ᾽ ὀξὺ νόησε Διὸς θυγάτηρ ᾿Αφροδίτη; 
ς ε 3 μήτηρ, ἥ μιν ὑπ’ Αγχίσῃ τέχε βουχολέοντι. 

2 νι δ εν «λΧ 5 ͵ 7 ἈΑ͂Ν ΤῸ Ἀμφὶ δ᾽ ἑὸν φίλον υἱὸν ἐχεύατο πήχεε λευχῴ 

πρόσθε δέ οἱ πέπλοιο φαεινοῦ πτύγμ᾽ ἐχάλυψεν, 510 
[δὲ “ Δ - , ἕρχος ἔμεν βελέων, μή τις Δαναῶν ταχυπώλων 

χαλχὸν ἐνὶ στήθεσσι βαλὼν ἐχ θυμὸν ἕλοιτο. 
ς ᾿ ελ εχ ε Ἵ Η μὲν ἑὸν φίλον υἱὸν ὑπεξέφερεν πολέμοιο. 

Οὐδ᾽ υἱὸς Καπανῆος ἐλήθετο συνθεσιάων 

τάων ἃς ἐπέτελλε βοὴν ἀγαθὸς Διομήδης" 920 

ἀλλ᾽ ὅγε τοὺς μὲν ἑοὺς ἠρύχαχε μώνυχας ἵππους 

νόσφιν ἀπὸ φλοίσόδου, ἐξ ἄντυγος ἡνία τείνας" 
Αἰνείαο δ᾽ ἐπαΐξας καλλίτριχας ἵππους 

ἐξέλασε Τρώων μετ᾽ ἐὐχνήμιδας ᾿Αχαιούς. 

Δῶχε δὲ Δηϊπύλῳ, ἑτάρῳ φίλῳ, ὃν περὶ πάσης 920 
δ ς Π [τ ς Χ “ Ὑ τῖεν ὁμηλικίης, ὅτι οἱ φρεσὶν ἄρτια ἤδη, 

1, 272. Οοπηηθ Νοϑῖον, Ἠοπηὸνα οὔοὶϊξ 46 

Ια τποπάδ νὰ ἀέρέπέναπε, Ὑιρρια ἃ ΘΠΟΟΓΘ 

ΘΠΟΒόΙΙ 80. Ἠοιμηὸγο, δἰπέϊόο, ΧΙ], 8985 : 
« ϑάχιμη ἈΠΕ Π., ἴῃ σθη5.... ΥἹχ 1Ππά 

« ἑδοίξ δὶς 5θὰ ΟΘΥΜΙΟΘΘ᾽ Βα ῖγθη, Οὐλ]1ὰ 
« πὰπο Βοιμηππ ΡΓΟΘ ΠΟΙ σΟΥΡογὰ [6}}85 : 

« ΠΙῈ τππᾶπα σαρίαμι ἔγορῖάα του ηποαϊ ἴῃ 

« Βοβἴδιῃ, » 

806, Μηρός, 1᾽05 46 ἴὰ οἰ1556. 

907. ΤΠὸς δίέ), 

Ῥ]υ5. 

θὲ ἴπϑοιμον, οἱ ἀε 

908. Ὧσε δ᾽ ἀπὸ ῥινόν ροὺυν ἀπῶσε 
δὲ ῥινόν. 1,6 πιο ῥινός 65: ἰοὶ ἃ ΡΓΟΡΓΘ 
(εἰ) : Ἰὰ Ῥϑαὰι ἀ6]ὰ βάπομο αἀ Ἐπόε, 

810, Γαίης, δόμηθ Ἰοσὰ] : δι 1ὰ ΓΟΡΡΟ, 

- Νύξ,. ΠῚ πὟΎ ἃ «φυμη ἐνὰ ποι! δβθιηθηΐ. 
811. Καί νύ’ κεν.... (δ. νϑὺβ 56 Τουηϊη0 

Ῥὰν ἐνοὶβ βϑροπάόορβ, 

810. ἘἜχάλυψεν, οδέοπαϊε, 11 5 ἀρὶϊ ἀὐτπ 

ΡΥ], απὸ οοπνοχέαγο. 

816. Ἔμεν γοὺν εἶναι, ο᾽ εοϊ-ἀ- αἶγα 
ὥστε εἶναι : μέ γογοῖ, αῇπαι φα}}]} ἀξ, 

8419. Συνθεσιάων. Οπ ἃ Ἰὰ 665 τϑοοοπι- 
πιϑη ἀλἴ 05 Ρἷι5 Παυΐ, νοὺ5 261-268. 

821. Τοὺς. μέν, ορροϑβέ ἃ Αἰνείαο δ(έ)...- 
ἵππους, 5Ἰρῃῖβο ἰδ5 τισιδ, εἴ 886 ποῦν ἐό- 
του πϊπό μὰν ἑούς (βάνοῖν, 65 σ,6η5). 

326. Περί, σερνα,, ἃ ἀθϑ8ιι5 ἀθ, Πέϊρυ]θ 
οϑὲ ἀ Π|Θὰχ5 ἸΠΘΟηΠιι. 

826. Οἱ φρεσίν, ἀαπ8 1ὰ ρμεπβέα ἃ Ια]: 
ἀλπ5 58 ρϑηβόθ, Ο᾽ δβδὲ ̓ ᾿ δχρ!!]οαΐίοη 6 ΠΔὈ- 
ΠΟΥ. --- Ἄρτια ἤδη, σαν οορτέααξ, 11 ἐταῖῖ 
Ποιηπι86 βϑᾶρο. «ϑολοίϊες : ἄρτια" ὑγιῆ, 
ἡρμοσμένα. Οἱ τὰρρονίο α᾽ ογἀϊπαῖνθ οἱ ἃ 
ἄρτια : ἐοπϑηοπέϊα οἰδὶ, ἀγπῖοα δἐδὲ. ΑἸον5 
6. πηθη το ἀ(6 Ῥἤγαθο. 5ισμογαῖ : μάγοο 



ϊ αὐωνά, 

[Υ] ΙΛΙΑΔΟΣ ἘΕ. γι ϑ 

Ἁ " Ἁ ΟΡ 5 Ὰ ᾿ς ΜΘ. 

νηυσὶν ἐπὶ γλαφυρῇσιν ἐλαυνέμεν. Αὐτὰρ ὅγ᾽ ἥρως, 

ὧν ἵππων ἐπιόδὰς, ἔλαῤ᾽ ἡνία σιγαλόεντα, 

αἶψα δὲ Τυδείδην μέθεπε χρατερώνυχας ἵππους 

ἐμμεμαώς᾽ ὁ δὲ Κύπριν ἐπῴχετο νηλέϊ χαλχῷ, 380 

γιγνώσχων ὅτ᾽ ἄναλχις ἔην θεὸς, οὐδὲ θεάων 
τάων αἵτ᾽ ἀνδρῶν πόλεμον κάτα χοιρανέουσιν, 

οὔτ᾽ ἄρ᾽ Ἀθηναίη, οὔτε πτολίπορθος ᾿Ενυώ. 
Ἀλλ᾽ ὅτε δή δ᾽ ἐχίχανε πολὺν καθ᾽ ὅμιλον ὀπάζων, 

ἔνθ᾽ ἐπορεξάμενος μεγαθύμου Τυδέος υἱὸς, 335 

ἄχρην οὔτασε χεῖρα μετάλμινος ὀξέϊ δουρὶ 
ἀδληχρήν᾽ εἶθαρ δὲ δόρυ χροὸς ἀντετόρησεν, 

ἀμέροσίου διὰ πέπλου, ὅν οἱ Χάριτες χάμον αὐταὶ, 

πρυμινὸν ὕπερ θέναρος᾽" ῥέε δ᾽ ἄμόροτον αἷμα θεοῖο, 
ἰχὼρ, οἷός πέρ τε ῥέει μαχάρεσσι θεοῖσιν ̓  840 

ψιο Πέϊργίε ἐξαϊέ τοῦ απιὶ. Ναιβ Υυἱθὴ ΠΘ 
Ρτοῦνθ 486 [6 πποΐ ἄρτια Ρι1556 ἀν ΟἸσ απ ΘΟ πι- 
ῬΙέμπιοπε. Ἠοπηὸγ 1 διηρίοϊθ ἔουγοιι5 568]. 

8529. Τυδείδην μέθεπε, 1] αἰ οουγὶν ἀογ- 
Υἱὸν 16 Ε]5 ἀς Τ γάόε: 1} τὶς ἃ Ϊὰ ρουγβαϊίο 
ἀκ 415 46 Τγάέοθ, ϑϑολοίϊθς : μέθεπε τοὺς 
ἵππους, τουτέστι, χατόπιν ἐλαύνειν. 

380. Κύπριν, ΟΥρτῖβ : [ὰ ἀόεββϑε 46 Ογ- 
ΡΓῸ, γέμα. 

834. Ὅτ᾽ ροὺν ὅτε (φιιοα), πεαΐῖνα 46 ὅ- 
στε. Ανϑς [65 νυ 65 4] 5ῖρ πιῇ θην νοῦν, οοτι- 
παΐέγε, οἷς. Ἡοπηὸτο πηδῖ ὅ ρουτ ὅτι. Αἰηϑὶ, ὅτ᾽ 
οϑὲ 16 πτηόπηθ 416 ὅ, εἱ 1᾿ἐφαϊνα!οπὶ θχδοῖ ἀθ 
ὅτι. Οπ ρΡουγγαϊῖ, οοιηπηα ἰδ ἔαϊτ ΒΕΚΚΟΥ, 
ἔογιγα ὅ τ᾽ (τε τοἀδοπάδηϊ). 

8398, Ἔννώ. ἕπγο εδῖ Ιὰ σιουγο ρεδῖ- 

Βοπηϊβόο: ο᾽δϑί 1ὰ Βο]οππο ἀ65 ἈΟΠΊλΙη5. 

ΕἸ]6 π᾿ εδὲ ροὶϊπὲ 1ὰ πηὸγε 46 Ναυϑβ, πηδῖ5. 501) 
8146 εἴ 1ὰ σοιηρᾶρῃδ 46 565 ἐγάναιχ. ἡ ουθΖ 
ἴὰ ποῖβ 17, 651 580: Ἔνυλλίῳ. 

996-685. Ἄχρην.... (65 ἔγοὶβ οδῃΐβ γῸΓ5 
τηλη Ζαοηΐ ἀΔη5 6 τη πιβουῖξ ἀ6 θηϊβο. Οα 
Υ ἃ Ἰηΐθγοα]ό δἰχ [6165 ἀ ἀπο ἐουϊέαγο Ρ]ὰ5 
τόςεπίθ, ροὺν οοπιρ]έξεν [6 ἰοχίθ, Μαῖβ 168 

Βίση65 ἀ᾽ ΑΥἸϑίαγ 6 βοηΐ ρϑυάϊι5, δἰ η51 416 
5685 ποίθ5 οἵ 66 }168 48 565 ἀϊβοῖρίθβ. Ὑ11|01- 
500 Π6 ἀοηπθ, ΡΟᾺ 665 ἰγοὶδ οθηΐβ γ 618, 
4116 ἴα 50 ῃοϊϊαδίε Β, 401 δϑὲ θίεπ ἰοΐϊπ ἀθ6 
ΤΈΩΣ Ἰθὰ 65 ποῖθβ ρογάμεβ, {υοΐχαα τοὰΐ 
66 40 ἀϊξ νίθῃηπθ ρουγνίαπέ ἀ6 ΒοΌΓΟΘ Γ15 
[γοἢϊοπη6. (δ 50 ΠΟ] δία δϑὶ 566 δἵ πιᾶῖργθ, 
δῇ 1] π᾿ α)οιΐα Ρᾶ5 βδάποοι ἃ 66. (ἃ ὁ 58- 

γαὶϊς ΡᾺΡ 65 ἈΠΟίθπμηθ5 ιϑολοίϊος οὖ ΡΥ 
Ἐπαδῖαϊμθ, 16 πα ρᾷ}]6 Ρὰ5 46 οα φυΪὍ π ρϑυΐ 
ΕΡῈῚ ἦα 50 Πο] Ἰαϑία 1,. (Ἶ ὁϑὲ ρσθϑδααα ᾿᾽έᾳαϊ- 
ναϊθπΐ ἀ6 στίθῃ. 

887, 1πῖθαρ, ἃ 1᾽1πϑῖαπΐ τηόπηο, ϑολοϊίος 

εὐθέως καὶ παραχρῆμα. 
388. Χάριτες. ΗἨοιπὸτε πα ἀϊ πὰ}}6 μᾶνὶ 

ΘΟΙΏ ΙΘη 11 γ ἀναϊξ ἀθ ΟΒαυιῖοβ οἷὐ ἀτᾶροϑ. 
ΤΙ 6π ποιηπηθ τἀπὸ 566 (ΧΙΥ͂, 2369), Ῥα51- 

τόθ: δποοῦα 16 γϑῖϑ. οὐ 6116 δϑὲ ποιηπιέβ 

Ῥᾶ556-ἴ-1 Ροαν πΐορροϊό. Ῥασγίουξ 1] 165 

ἀέβιρπθ απο ἴαφοπ νᾶραθ οἵ ρόπέγαϊθ. 
999. Πρυμνὸν ὕπερ θέναρος, δαέγεηια)η 

δίρτα νοίαηι, ῥυὸβ ἀὰ ροϊρποῖ, Ηοπιὸγο 
᾿ ΧΡ ΙΙψα6. Ἰυ]-πηόπηθ Η]1ι5. )ὰ5, γθῖ5 4ἀδ8 : 

χεῖρ᾽ ἐπὶ καρπῷ. Εαπρίαι!δ : φασὶν οἱ πα- 
λαιοὶ ὅτι θέναρ λέγουσι τὸ μεταξὺ τῶν 
δαχτύλων χαὶ τοῦ χαρποῦ, ἤγουν τὸ 
χοῖλον τῆς χειρός. (65 ἀποίθπ5 ΔΌΧΑΙΙΕΪ5 
Ἐπιβίατ 8. 5᾽6η σόϊ βοῦν Τ᾿ δχριοαΐοι ἀδ 
θέναρ 5ομὲ 165 σ;ΤΑΠΊΠ ΔΙ ΓΘ Π5. ἀ᾽ ΑἸΘΧΑΠαΙΊΕ, 

οἵ Ῥαγτοαπὸγοπιθηΐ Αὐιϑίαγαθ οἵ 50η 6ς016. 
Ῥιοπιδάς, ἀλη Υ ἸρρῚ]6, ΓΆΡΡ 6116 ἀνθὸ γϑρτοῖ 
500 ΘΧρίοι᾽, δ᾽ πόίάδ, ΧΙ, 276 : «...«ἴογτο 
« οἰ δϑῦϊα οουρογὰ ἀθπηθη5 ΑΡΡΘΙΙ, εὲ ὅε- 
« ΠΟΡΙ5. Ὑ]ΟΪΆΥΙ ναΐπονα ἀοθχέγαιη. » 1] αἱ 

ΘΟΥΡοΓώ ἃπ θ]} 161, ἃ οἄσ56 46 ὰ }}]65- 
βιγ6. 4(6 Μαιβ8. ογθζ ρμἷυ5 Ρᾶ5, ψ6γ5 
80Ὅ-858 

840, ἸΙχώρ. Ῥλ41π5 1ἰὰ ἰαπριια 465 τηέάε- 
ΟΙἢ5 σΊθο5, [ἼΟΠΟΥ 6ϑῦ ]6 βόγιμη ἀτι βὰηρσ, δὲ 
πηθπηθ “ΘΙ 4ιο[οἹ5 ’ὰ δάηϊθ, Γ᾿ δ᾽ ἀρὶς ΡΟῈΓ 
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157,8 ΙΛΙΑΔΟΣ ΚΕ, ἐν 

» Χ κ' Υδ , » φπὴω .} οὐ γὰρ σῖτον ἔδουσ᾽, οὐ πίνουσ᾽ αἴθοπα οἶνον. 
Ἁ ᾿] }οὔνεχ᾽ ἀναίμονές εἰσι χαὶ ἀθάνατοι χαλέονται. 

Ἡ δὲ μέγα ἰάχουσα ἀπὸ ἕο χάῤῥαλεν υἱόν. 

Καὶ τὸν μὲν μετὰ χερσὶν ἐρύσσατο Φοῖθος Ἀπόλλων 

χυανέῃ νεφέλῃ, μή τις Δαναῶν ταχυπώλων 845 

χαλχὸν ἐνὶ στήθεσσι βαλὼν ἐχ θυμὸν ἕλοιτο, 
Τῇ δ᾽ ἐπὶ μαχρὸν ἄυσε βοὴν ἀγαθὸς Διομήδης " 

Εἶχε, Διὸς θύγατερ, πολέμου καὶ δηϊοτῆτος" 
, Δ ΟῚ “λ ο “- Ο ἊΝ ἣΝ ϑ 

ἢ ουγ αλις οττι γυναιλᾶς αναλχιοᾶς ἡπεέροπευείς Ξ ͵
 "» 

Εἰ δὲ σύγ᾽ ἐς πόλεμον πωλήσεαι, ἦ τέ σ᾽ ὀΐω 350 

ῥιγήσειν πόλεμόν γε, χαὶ εἴ γ᾽ ἑτέρωθι πύθηαι. 

Ὡς ἔφαθ᾽ " ἡ δ᾽ ἀλύουσ᾽ ἀπεδήσετο, τείρετο δ᾽ αἰνῶς. 

Τὴν μὲν ἄρ᾽ Ἴρις ἑλοῦσα ποδήνεμος ἔξαγ᾽ ὁμίλου, 

ἀχθομένην ὀδύνησι" μελαίνετο δὲ χρόα χαλόν. 
Εὗρεν ἔπειτα μάχης ἐπ᾽ ἀριστερὰ θοῦρον Ἄρηα 355 
ἥμενον᾽ ἠέρι δ᾽ ἔγχος ἐχέκλιτο χαὶ ταχέ᾽ ἵππω. 

Ἡοτμηὲνα ἀ6 ἴοαΐ δαΐνα ἢ ο86, ἀἶππ ᾿ἰχαϊάο 
ῬΥθδάα6 σοἶδ!! οὐ ἀπὸ παΐσασθ Ῥδῖὶ β᾽6π 
ας 1Ἱπηπηαϊόγ 6116. Βοῖμα : « Ῥορία [ᾶς 
« γο086 885 6δὲ δά ἀδοίαγαπάτση ὨΠΠΠΟΥ Ια 

« ἴβπιθπ), Π6Ο ΟΥδβείοῦὶ οχ αἀΐνουβο νἱοΐα 

« τηογ] ππτ 58 στη] σοπηρᾶγαπάπιπι, » Οα 

γΆΡΡτΤΟΟΒ ἰχώρ ἀᾳα Ἰαἴῖπ ἐΐιμον" ; γηῖ5. 665 
ἄδθυχ πηοίβ π᾽οηΐ ρϑαΐ- ΐγθ υἱθη ἀ6 ΘομλτητΠ 

«απο ΔΡΡρᾶγθποα ἰουΐθ ἰονίαϊξο. 
944. "Εδουσ᾽ εἰ πίνουσ᾽ Ροιν ἔδουσι οἱ 

πίνουσι. 
8483, Ἕο μουν οὗ, Θ᾽ 6ϑ:-ἀ-αἴγο ἑαυτῆς. 

--- Κάδδαλεν ρουγ χατέδαλε. ΒΕΚΙΚοΥ ἐωὶε 
χάμόθαλεν. 

846, Ἐνὶ.... ἐκ. Τοῖρπθ οο5 Ῥγέροϑι- 
ἘΟΠ5 ἃ ἸΘιγ5 σοῦ 068 : ἐμαλὼν .... ἐξέλοιτο. 

849, Ἢ οὐχ, 5γπ᾽πὲ86. (68 ἀθιιχ πηοβ 
οοχηρίθμὶ ῬΟῸΣ πΠῸ 56 816 50114}06. 

8641. “Ἑτέρωθι, αἰἰδὲ: 58π8Ὲ 416 ἴα 168 
μοβοίῃ αἀ᾽δίσα σὰν ἀπ ΟματὴΡ (6 ὈαῖΆ1116. 1] 
τῪ ἃ ρΡοϊηὶ ἀ6 πιοπνεϑιηθηΐ, ὕθυχ 4] γτθη- 

ἀδηΐ, σομίγο ἰὰ παΐαγο ἄτι ἴουη6, ἑτέρωθι 

Ῥᾶν αἰζιγασ, δου ἴοπὶ ἀὴρ ἀόροπάδλποθ ἀπ 

γοῦρα οἵ 16 βΥποῦΥ πη 46 αὖ αἰϊίς. 
962, Τείρετο δ᾽ αἰνῶς. ΤαγοπάθοΥρ : 

« Ἠοπιὸγο ἴαἱδ ἀπὸ τϑιπᾶγιθ ἱπηρογίδηϊθ 
ΒΓ 165 Β] 6ββιιγαβ 46 1ὰ γέρϊοη οὰγρίθπμηθ, Π 
56 ὄσμᾶρρα μθὰ ἀθ βϑᾶπρ; πιϑὶ5 1] 5᾽ν 

ἔουπῖθ ἀ65 ϑοο μι υπλοβθβ, δ 165 ἀουΐθπνβ Υ 
βοηΐ Ἰητο]έγα ] 65 οἱ σγαναῖνοθ Τἃ οᾶτι56 
6 δϑῇ πιϑηϊ[ϑϑΐθ : [6 ΘΓ Ρ6 δϑὲ τιπη6 γόριομ 
ΠΟΙ Ρᾶ5 ΠΑΡ Ππ6., πιαὶβ Ργθαβ6 δὲ ἴθηαι- 
ΠΘιι56. » 

864, Μελαίνετο ἃ ροῦν 5ι]6ὲ όπυβ. 
θδδ, Ἐπ᾿ ἀριστερά. Ἐπίεπαε62 ]ὰ σάποῖο, 

Ῥᾶγ σρρουΐξ ἃπ πηουγοπιθηΐ ἀ6 ᾿᾽ υπό συθο- 
406. 1,65 ατοοβ νοπὲ ἀπ ποτά ἂὰ δια ; Νίδυϑ 

658 45515 50 [65 θογά5 ἀὰ ϑοαπιάπάγο, ἃ 16 Π 

ἄγοῖὲ οὐ 16 ϑοαιηαπάγθ σοπίοισηθ 165 Θ0]}1Π65 
α᾽ Πῖοπ : 16 ἀἶδθι δὲ ἄοῃο ἃ ᾿᾽οσῖθπὲ ἀπ 
ΘΠαπιρ ἀ6 Ιναΐ41}}16, Ῥὰν οοπβόχιθηϊξ ἃ φᾷποῃθ 
ἄπ οομηθαῖ,  ΟΥΘΖ Ρ]ὰ85 Παιΐ, γϑῖ8 86, 

866. ἠδιχέχλιτο, ὁγαέ ρμοσέα. Τιὰ Ἰάτιοθ 
οἵ ἴθ5. οῃθνδιχ ἀ6 Νίανβ ἐϊαϊθηὶ ργυὸβ 46 ἰὰ]. 
ἈΡΡιυγόβ ἃ ὑπ ππᾶρθ, ἠέρι, οἵ τοροβαηξ 58 
τἀπὶ ππᾶρσο. 6116 οϑὲ 1’ δχρ! ]οδῖοη α᾽ Εσβῖα- 
1π6, ΠῚ Ὑ δὰ ἃ ὑπὸ δυΐγα ἀΔπ5 165 ϑολοίϊος : 

ἐχέχλιτο, ἀντὶ τοῦ " ὀμίχλῃ δὲ αὐτοῦ 
ἐχεχάλυπτο τὸ δόρυ χαὶ οἱ ἵπποι. ΒοΙΠΘ 
δάπιοῦ 66. 86Πη8, δ σχαϊίδοθ ἐχέχλιτο ἃ 

χλείω, δπίουπηθν, Ναϊβ 1] πνγῖνο 46 χλείω 
ἃ ἐχέχλιτο 46 μὰν τπ6 δῖ ἀἶ ΠΥ ΟΥ ὁ 565, 
ΤΊ ναπάναϊτ τπηΐθιιχ, ἄὐθο 66. 56Π5, 5.6 [61 

ἃ ἴὰ ῬΑΥΆΡΗΡᾶ56 46 ρθυῃθ: « (Ἔν) ἠέρι δὲ 
ἐχέχλιτο (ἐπὶ τῇ γῆ) τὸ ἔγχος, καὶ ἵππω 
(5οἰ!οοὶ ἵσταντο, φιοά εχ ἐχέχλιτο δἰ ϊοϊοη- 



[Υ] ΙΔΛΙΑΔΟΣ Ε. 179 

Ἡ δὲ γνὺξ ἐριποῦσα κασιγνήτοιο φίλοιο, 
πολλὰ λισσομένη χρυσάμπυκας ἥτεεν ἵππους " 

Φίλε χασίγνητε, χόμισαί τέ με δός τέ μοι ἵππους, 

ὄφρ᾽ ἐς Ὄλυμπον ἵχωμαι, ἵν᾽ ἀθανάτων ἕδος ἐστίν. 360 
ΝΜ ἐ" [τ Ἁ “΄ ᾿] Ἁ 

Λίην ἄχθομαι ἕλχος, ὅ με βροτὸς οὔτασεν ἀνὴρ, 

Τυδείδης, ὃς νῦν γε χαὶ ἂν Διὶ πατρὶ μάχοιτο. 
Ἢ ͵ ως ἌΣ ἦν “2 δΑς "- δῷ Π Ὄ ο » )ς φάτο᾽ τῇ δ᾽ ἄρ᾽ Ἄρης δῶχε χρυσάμπυχας ἵππους. 

ε 2 ᾿ . Η δ᾽ ἐς δίφρον ἔδαινεν, ἀκηχεμένη φίλον ἦτορ. 
Πὰρ δέ οἱ Ἶρις ἔδαινε χαὶ ἡνία λάζετο χερσίν᾽ 86ὅ 

μάστιξεν δ᾽ ἐλάαν, τὼ δ᾽ οὐχ ἄχοντε πετέσθην. 
Αἶψα δ᾽ ἔπειθ᾽ ἵχοντο θεῶν ἕδος, αἰπὺν "Ολυμπον. 
Ἢ ρῃ᾽ φ'.. ν Ἢ δύ ΕΟ, Ὧ νθ᾽ ἵππους ἔστησε ποδήνεμος ὠχέα Ἴρις, 

, 3. ΠΑ οὐ ἢ Ν  ἶνῆν, ἃ , 7 Ἔ λύσασ᾽ ἐξ ὀχέων, παρὰ δ᾽ ἀμόρόσιον βάλεν εἶδαρ. 
Ἡ δ᾽ ἐν γού ῖ ἤνης δῖ Ἀφροδίτ᾽: ν γουνᾶσι πῖπτε Διώνης ὁἱ Αφροόίτη, 870 

μητρὸς ἑἧΐς᾿ ἡ δ᾽ ἀγχὰς ἐλάζετο θυγατέρα ἣν, 
χειρί τέ μιν κατέρεξεν, ἔπος τ᾽ ἔφατ᾽ ἔχ τ᾽ ὀνόμαζεν " 

Δ) Κ᾽ 

Τίς νύ σε τοιάδ᾽ ἔρεξε, φίλον τέχος, Οὐρανιώνων 

μαψιδίως, ὡσεί τι κακὸν ῥέζουσαν ἐνωπῇ ; 

Τὴν δ᾽ ἠμείξετ᾽ ἔπειτα φιλομμειδὴς Ἀφροδίτη᾽ 910 

Οὗτά με Τυδέος υἱὸς, ὑπέρθυμος Διομήδης, 

ἀππὶ οὐἰε). » Ὁ ἍΠ|Θὰγ5, 1 εἰΐονε ὀϊυπιοϊορὶ- 
46 ἀς Βοίδα δϑὲ ἱπαῖι]θ. Π)ὸ5 46 ἴὰ ποθ 
εἴ 65. ομιδανδὰχ βοῃΐ 81} ἰδ ππᾶρα οἷα ἃρ- 

Ῥυγέβ ἃ πιιᾶρθ, 115 δοπῦ θἾ115 Οἵ ΠΟ] 8 
ἀὰπθ 16 πιᾶσθ. 1.6 βοῃο]αδῖθ ἃ ἀοπο μι 

αἷνε ἐχεχάλυπτο ἐπ θχαρόγαπίεέ ὑπ Ρ6ὰ ἰὰ 
6Π1056, εἴ 585 ἁνοῖν [Ἰάέθ αι ἐχέχλιτο ρὰϊΐ 
γα πῖν ἀνα Ραγῖ 4ὰ6 46 χλίνω. 

868. Πολλὰ λισσομένη. 1.6 ἰτοσϊιέθ 
πολλὰ οσοπιρία ρου ὃπ βροπαόο, 5οῖῖ ἃ 
Θάθπ586 ἀθ ᾿'᾿ἀοοθηΐ, 5010 ρᾶγοθ ατὸπ ΡΤῸ- 
ποποδῖξ ἀοαθ]ε 16 Δ 1π|{14] ἀπ τηοΐ 4] 501, 

869. Φίλε χασίγνητε. ὕογο2 1ὰ ποῖίθ 
ΙΥ͂, 165. 

363, Τῇ δ᾽ ἄρ᾽ Ἄρης. Ἀεπηάγααο2 1 Ἶ᾽4}}1{- 
τόναϊτίοη. 

866, Ἐλάαν, μὲ μεγρενοπί, οι 4ι᾽}15 
Ῥιρϑϑαϑϑεηΐ ἴθι ΘΟΌγ56. --- Τώ,, 165 ἀθδιιχ 

σπονάσχ. - Οὐχ ἄχοντε, ἀνεο αν αδιν, 56- 

ἴοι ἰὰ ἔοστοθ ἀὰ ἴουν πέρι, 
869, Ἁμόρόσιον.... εἶδαρ, απ πουιτὶ- 

ἴσγο ἄϊνιπο, ϑολοῖίος : 

ὅ ἐστι τροφήν. 
870, Ἧ, οἰΐ6, ἀέϊοτπαϊπέ ρᾶν Ἀφροδίτη. 

- Διώνης. Ἠοιπὸνο ἵρποῦθ 16 τηγι}6 ἀ6 
γέπαβ πέε ἀε Ἰ᾽οπάε, γέπαβ, 5οἴοπ ἰαἱ, δϑΐ 

6116 46 Τυρίξον εἑ ἀε Ἠιοπό. 
8578. Οὐρανιώνων. Ἠοπιὸγα ἃ αἷξ, 1, 

ὅ70, θεοὶ Οὐρανίωνες. 1,6 τποὶ Οὐρανίω- 
νες, οεἰθείος, εϑὲ ΒΥ ΠΟ π6, οἱ οἱ Ἰὰ, ἀὰ 

πιο ᾽Ολύμπιοι. Τ᾿ ΟἸγ ρα π᾿ 6ϑὲ μᾶ5 16 οἱεὶ, 
Π]Δ15 1] ἃ 8565 Β0ΠηΠηθΐβ ἃ11 ἀ655115 468 Πιιᾶ- 
δ65, ο᾽ δδρι-ἂ- αἶγα, βεῖοπ Ηοιηὸσθ, ἀὰπ8 ἰῈ 

ΕἸ6], Ηοπιὸγα οιπρίοίθ ἃιι5881 Οὐρανίωνες 
ΘΟΠΊΠ6 ΠΟΙ ῬΑ γΟ ὙΠ Π16,), ΡΟῸΣ ἀόβίρμογ 

65 Τιΐϊδη5, Μὶς ἀπ Οἰδῖ οὰα α᾽ ὕταπυδ. οΥ. 
ΡΪὰ5 "»ᾶ5, γθ8 898, 

874. Ἐνωπῇ, Ρυθ]αυσπιοπέ, μϑολοίίες : 
ἐν ὄψει, φανερῶς. ΠῚ Υ ἃ ὰπ ΘΧΕΠΊρίΘ6, ἀδῃς 
Ἡοπηὸνθ, (65 με πηθη 5. ΡΟ 5510 65 χα εῖ5 
[αἱξ ἃ] αδίοπ ιοπό. Ταποπ [υδεϊρε Ὠΐᾶπο, 

ΧΧΙ, 489-492, 

τὸ θεῖον ἔδεσμα, 
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οὕνεχ᾽ ἐγὼ φίλον υἱὸν ὑπεξέφερον πολέμιοιο 
ε 

Αἰνείαν, ὃς ἐμοὶ πόντων πολὺ φίλτατός ἐστιν. 
᾿ ᾿ " ͵ "Ὁ -“ὝἪ 7 4... 

Οὐ γὰρ ἔτι Τρώων χαὶ ᾿Αχαιῶν φύλοπις αἰνὴ, 

ἀλλ᾽ ἤδη Δαναοί γε χαὶ ἀθανάτοισι μάχονται. 380 
Τὴν δ᾽ ἠμείδετ᾽ ἔπειτα Διώνη, δῖα θεάων: 

Τέτλαθι, τέχνον ἐμὸν, χαὶ ἀνάσχεο, χηδομένη περ. 
Πολλοὶ γὰρ δὴ τλῆμεν Ὀλύμπια δώματ᾽ ἔχοντες, 
ἐξ ἀνδρῶν, γαλέπ᾽ ἄλγε᾽ ἐπ’ ἀλλήλοισι τιθέντες. 

Τλῇ μὲν Ἄρης, ὅτε μιν Ὦτος χρατερός τ᾽ Ἐφιάλτης, 585 

παῖδες ᾿Αλωῆος, δῆσαν χρατερῷ ἐνὶ δεσμῷ: 

χαλχέῳ δ᾽ ἐν κεράμῳ δέδετο τρισχαίδεχα μῆνας. 
Καί νύ χεν ἔνθ᾽ ἀπόλοιτο Ἄρης ἄτος πολέμοιο, 

εἰ μὴ μητρυιὴ, περικαλλὴς Ηερίθοια, 

Ἑρμέχ ἐξήγγειλεν - ὃ δ᾽ ἐξέκλεψεν Ἄρηα 890 
ἤδη τειρόμενον᾽ χαλεπὸς δέ ἑ δεσμὸς ἐδάμινα. 

882. Τέτλαθι εἴ ἀνάσχεο 5᾽σπιβοπί ἴοι 

ἄθυχ οιυδέϊιθ. ΝΟΙ5 ΟἸΡΙΟΩ5. 6π ἰγαποαῖ5, 
ΘΟΙ 6 ἨΗοπιὸγο, πάρα δὲ δ ρΡΟΡ 6 (ἴοπ 

τι] 61). 

589. Τλήμεν,, ποιι8 ἅν 05 δπάπγό, οἾ ϑἴ- 
ἀτ-αἰγα ποὺ ἅγὸὺπ5 δ. ΠΟΙΙ5- Πιόπι85 (65 

τηᾶιιχ ἃ ΘΠ ἀπΓΟΡ. 

884, Ἔξ ἀνδρῶν, αὖ κοριϊπίδνιις, ἀ6 1 
Ῥᾶγ ἀθ5 Ποιηπιθ5. Νῖαιβ ο᾽θδῦ Ῥᾶσοθ 46 165 

ἀϊθαχ 56 [αϊβαϊθηΐ δπίτο θὰχ ἰὰ σθουτο, ἄλγε᾽ 
ἐπ’ ἀλλήλοισι τιθέντες, 46 465 πιογίο]5 
ΔΥΔΙΘη θὲ Γότι551} ἀπ 5 46 ῬΆγ611168 γ]ΟΪθπο65. 

385-886. Ὧτος.... Οἴὰ5 οἱ Ἐρ ΙαΪτα, [65 
ΑἸοΐά 65, ἐξαϊθηῖ ἄθαχ σόαπίβ ἀ᾽ἊΠ6 1Ὰ1}}6 οἱ 

ἀπο ἴογοθ ρυοάϊρίθιιβθβ. [15 ἀναϊθηΐ θϑδα γό 

ἀ᾽ ὁϑουϊδάθυ 16 οἷδὶ δὰ δηϊαϑβδαπέ 16 Ῥό.ο ἢ 51} 

1 Ό 5854. [15 ἔἀγθηῖ ἐπὰόθ ρὰγ ΑΡΟ]]οπ, ὙΊΡΡΙΘ 
Ράγ]ε 465 ΑἸοΐάθβ, ἔπόϊάο, ΥἹ, 681 -δ88. 

8387. Χαλχέῳ δ᾽ ἐν χεράμῳ. 1,6 τηοΐ χέ- 

ραάμιος 5ἰρῃῖβο ἀγρέϊο, εἴ βὰν 516 Τουΐο 65- 

Ῥὸδο Δ᾽ Ὁ ]6ὺ [αἱξ ὁπ ἀγρῖϊο. [οἱ, 16 πιοῦ χέ-- 
ραμιος εϑὲ βύποηύπι ἐδ πίθος, στὰπα μΡοΐ 
οὰ ᾿᾽οπ πιοίταιτ 16 νη. Αἰπϑὶ Νχϑ ἃ ἐϊό θη- 

[εγπηό ἀδηθ ἀπ οὔποθ 6, ΓΤ ριμὸΐο χάλκεος 
ἱπάϊᾳιιθ ΄ὰο χέραμος 680 Θῃηρ!ογό, ἃ) »δίσδος- 
τοῦ [αἰῖϊ6 ἀθ 1ὰ πιαϊιὸσθ, ΡΟῸ νὰ56. ἐ8 

στάπάθ φαραοῖό. ΠῚ [Ἀ]}1ὰ10 θα 4ὰ6 16 γὰδ8 

Γ[ὰϊ 501146. Ο δδὲ αἴηϑὶ φυθ ἴὰ "οϊζε ἀβ Ῥὰη- 
ἄγ δϑὺ απ πίθος, 4αο τ᾽ 6116 πὸ [ἀξ ροϊηΐ 

ἄς ἴουγο οαϊΐο, Ρυΐδαι Ἠόδιοάς [ἃ ποιηιπηθ 

ἐπ απριϑίο (ἀρρήχτονς δόμους). Ετιία!}6 
αἰ 406 χέραμος, ἀδπ5 16 ἀϊαϊθοῖθ ἀθ Ογ- 
ΡΙΘ, βρῆς δεσμωτήριον, κὐι6 μγΐδονι, 
ΡΓΟΡΑ] οπιθπ ρΆΓοΘ 411 ͵ὰ ΡσΊβοη ὀξα! [16 

6ἢ. ὈΥΙ4.65. Ναϊβ. 1] π᾽εϑὲ Ρᾶ5 Ρ]15 δβχίγδοι - 
αϊπαῖγο 46 νον πὴ ἄἴδι ἀῤξΐοπι ἀλη5 τὰ μοΐ 

46 ουΐνγα 416 ἀδπ5 1ΠῸ ΤηΔΊβ0η 46 ον. 

Οοἰνό ὰπ Ρρϑὰ Ρ]ὰ5 οὰ ὑπ Ρ6ὰ τηο]π5 ἃ 1 ὁ- 
ἰγοιϊῖ, 1 Ἀδαν αἀό οϑὺ ’ὰ πηόπιθ, 1, Ϊ550Π5. 665 
ὙΙΘιχ την ΓΠ 65 ΘΟΙΠΉΤη6 115 5οπῖ, δἰ Π᾽ θεβΆ γ 085 

Ροϊπὲ ἀθ 165 δοοομπηιηοάθυ ἃ ποίτε σοὰξ. 

« Οο]ὰ1 4.1 οοηπαῖξ, ἀἰξ ΘάΡπου, 16 σᾶτδο- 
τὸγε ἀθ 965 βουΐθβ 66 πιντῃ65 ἢ μόβιζουα μὰ5 

ἃ 56Π [6 ΠῈΣ Δ11 56η85 [Πἰόγα], » 1,65 ἁπγ 65 

ΤΥ [65 4 ἢ νὰ ΨΟΙ Π6 δ50ῃΐ ρᾶ5 Ρ]118 γαϊ- 

ΒΟΒΠΆ 165 416. 6] α1- οἱ, Μαῖα Ἠοχηὸγο πἾ 8 ἢ 

ἐδ Ροϊῃΐ γϑροηβαῦ θα. [1 ἰὸ5 ργεπὰ ἀδπβ8 

Ιὰ τυδάποη, ἀλη. 165 ομδηΐθ ἀ65 ἈΠΟΙΘἢ5 

ἀδάθ5. Μόμηθ ὁπ δἀπηθιζαπῇ χέραμος ΡΟ 

τὴ 6 ῬΥΊ5ΟΠ, οὗ βιρροβό 416 Μαυβ δὴ Ῥυβοι 

56. ΘΟ ΘΟΪΥΘ, 1] τϑϑῖθ ἐου)οῦγβ ἀλη5 ἰ6 ἑθχία 

66. 41] οϑὲ Δρβοϊαπιθηΐ ἱποοηοθναθα : χαί 

νύ χεν ἔνθ᾽ ἀπόλοιτο Ἄρης. ἴπ ἐρεγιογέοἰ 
πιοπγδηΐ 

8385. Ἄτος, σοπίγδοίοπ ροαν ἄατος: ἰη- 
ΒΆΠ|Ά 016. ϑολοίϊος ; ὁ ἀπλήρωτος καὶ ἀχό- 
ρεστος τοῦ πολέμου. 

889, Μητρυιή., 5ουδ-οπίθπάι αὐτῶν. 

Εν νέα ὀϊαῖσ 1ὰ δθοομάα [επιπι ἀ᾽ Α]οέθ. ΕΠῸ6 

αι 6116 α Ετπιν γηδάμθ, 15 ἀθ Μοοιγα. 
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Τλὴ δ᾽ Ἥρη, ὅτε μιν χρατερὸς παῖς Ἀμφιτρύωνος ἢ δ᾽ Ἥρη, ὅτε μιν χρατερὸς παῖς Ἀμφιτρύωνος 
δεξιτερὸν χατὰ μαζὸν ὀϊστῷ τριγλώχινι 
βεύλήχει" τότε καί μιν ἀνήχεστον λάῤεν ἄλγος. 
Τλῆ δ᾽ Αἴδης ἐν τοῖσι πελώριος ὠχὺν ὀϊστὸν, 300 

εὖτέ μιν ωὐτὸς ἀνὴρ, υἱὸς Διὸς αἰγιόχοιο, 

ἐν Πύλῳ, ἐν νεχύεσσι βαλὼν, ὀδύνῃησιν ἔδωχεν. 
ς 

Αὐτὰρ ὃ βὴ πρὸς δῶμα Διὸς χαὶ μαχρὸν Ὄλυμπον, 
χῇρ ἀχέων, ὀδύνῃσι πεπαρμένος" αὐτὰρ ὀϊστὸς 

ὥμῳ ἔνι στιδαρῷ ἠλήλατο, χκῆδε δὲ θυμόν. 00 

Τῷ δ᾽ ἐπὶ Πατιήων ὀδυνήφατα φάρμακα πάσσων 
ἠχέσατ᾽ " οὐ μὲν γάρ τι χαταθνητός γ᾽ ἐτέτυχτο. 

Σχέτλιος, ὀδριμοεργὸς, ὃς οὐκ ὄθετ᾽ αἴσυλα ῥέζων, 

ὃς τόξοισιν ἔχηδε θεοὺς, οἵ Ὄλυμπον ἔχουσιν. 

8392, Παῖς Ἀμφιτρύωνος. ξτγου]ο ρμ85- 
581 Ροὰν δ|5 ἀ᾽ ΑἸ ρ ΙΓ γοι ; 1] οϑὲ ἂἃρ- 
Ρεϊό, φιαῖγα υθὺβ θ]15 θὰ5, 415 ἀθ Ταρϊζου, 

398. Δεξιτερὸν.... (δ. νΕΥ85. 56. ἴδϑυτηϊη8 
ΡΣ ἔγοὶβ βϑροπάόεδϑβ. 

394, Μιν, 6}|6 : Τποπῃ. 
8ὃ9ὅ, Ἐν τοῖσι Ρουΐ 51:5} 18Ε6ν ἔπέθν ἤος, 

ῬΆΣΠΙΙ 165 ἀἴθιχ 481 Θοπιαϊίαϊθηΐ, οἷ ἐγεέει" 

ἀξο, ἀδῃβ οοθίξθ βρίιθυρο, ο᾽ ββδι -ἀ- αἴγα ἀλη 5 

ἴὰ σιευτα 4 Ἤδθγουϊα δὲ ἃ Νέϊόες ρὲὸχε ἀθ 
Ναϑίου, 4Ἐ1 [αἱ ἀναῖ τοίαβέ [᾿οβριία ἴθ, 1,6 
565 δϑὲ ὅπ ἰοπά 16 πηόπιθ, ο᾽ δι -ἃ - αἶγα ἐν 

ἸΠύλῳ (τεῦβ5 397), ἃ Ῥυ]οβ, ἃ ἰὰ 4{1}}6 46 
Ῥυ]οβ. 1, υ1}}6 ἀθ Ῥυ]οβ πὲ ἀέένυϊ!ς, Νόϊόα 
εἴ Ρ]βίθασϑ 46 565 δηΐαηϊΐθ πγθηΐ τό. 1,65 
ἀἰθαχ ἀναϊθπὲ ΡΥῚ5 ρᾶτὲ ἃ οεἴΐθ 4Έ6Γ6]16, 
ομδοαπ βαϊνγαπί 565 αἰ θοῦ 8. 

996, ΟΩὐτός ἀἸ55}}1}06, ογᾶ86 ροὰν ὃ αὖ- 

τός : ε6 τηδπιθ [θυ] 0 ]6 ῬΘΥΒΟΠΠαρΘ, 
897. Ἔν νεχύεσσι, Ῥᾶνπιὶ [65 τηοτῖβ (4υ] 

Θοανγαϊθηῖ [6 ομαπρ 46 [»4181}}6), 
398. Αὐταρ ὃ βῆ.... 1] ρᾶγαῖϊξ ἐϊΐγδηρθ 

46 Ρ]υΐοπ τόμ ἂὰ ρα ]αῖϊ5. 46 ΤυρΊίον. 
Μαὶβ οπ. μευΐ ἀϊτο 4} γ τηοηίθ ἃ οᾶϊι56 
ἀ6 88 Ὀ]θββθαγθ, ΡΟῸΣ 586 ἴλγ6 βαιόν! Ῥὰν 16 
τηῤάδοϊη ἀ65 ἀἴθαχ. Οπ μϑὰΐ αἶγα ἀι581 416 
ορέίθ τρδ Ἰ το π, οἰηργιηΐόθ ρὰν Ηοπιὸγα ἃ 
4αΘΙ ας γέεϊε θρίααθ δπζόυϊθιιν, Ἀρραγιθηΐ 

ἃ ἀπ6 ἀπΐγα τα ῃο] σία 46 66 }16 4υἱ ἃναὶξ 

ΘΟῸΥ5. 46. 50η ἴθιηρβ. Ηδυῃμθ βϑιρροβα 416 

65 γϑὺϑ 898-401 βοπῖί τιὴ6 Τητογροϊαίίοη, οἱ 
«υὐοἢ 65. ἃ ῬΥῚ5. νγαϊβθιη ]  Ὀ] πηθπς “Δ Π5 

Ὅπὸ Πέγαοἐτά6, οὐι 115 ἐϊταϊοπε ἃ Ἰδιιν ρῥΪδςε, 
Ῥοιιν [65 ἐγ ηϑρογίου ἰοΐ, οὐ 115 ϑοπί ἀόρ]α- 

- 

οόβ : « ἴθίηθσα πὸ αἰπιμ 6. 1Π]αἴο5. 6586.... 
« δχ [408 Ποραοίθα. » 

401. Παιήων. Πὰη5 Ἠοπιὸνα, ἰὰὸ ἀἶδα 
Ῥέοπ οἷν Ῥόαῃ οδϑὲ ἀϊβδέϊποῖ ἀ᾽ ΑΡΟ]]οη, 4π01- 

416 16 ομαπὶ ἐπ ᾿οπποαν ἀ᾽ΑΡΟΙ]Οη. 86 
ποιηηθ παιήων, 1, 479. Αρο]]οη εβί ἴὰ- 
νοφυέ, ἀδη5 16 ρόαηι, πὸπ Ρὰ5 ΘΟμηΠΊ16 πηέ-- 

ἀδοῖη, πιὰῖ8 ΘΟΠηΠῚ86 ΤρΦ᾽ γι] Ο1,5., ΘΟΙΏΠῚΘ 
Ργόβουναπὶ 6 1ὰ οοηΐαρίομ, (᾽ἐβὲ Ρέοπ αυὶ 

δϑὲ 16 τηιδάἀθοίῃ ἀ65 ἀϊθιιχ. Ρ]ι5 ἴσα, ΑΡρο]- 

Ιὸπ δὲ Ῥέοῃ οἵ Ῥόδῃ π ἰοπὲ «ψαΐμπ. Ζόπο- 
ἀοῖα πηροόβαϊξ ἃ Ἠομηὸγα. οθεῖθ τυ] ]υρ6 

Ῥοϑιόγιθιχε : πὰ 15 ΑΡ δία π6 [αι ἰὰ ἀἰδτπο- 
[ἢ ἀ65 [6 Π105. 

402. Οὐ....«χαταθνητός. ἈΔΡΡΥΟΟΙ6Ζ οοιτα 
γέβεχιοπ ἀἜ οα 4π6 ΠΙομπό αἰ, ἃ γεῖβ 388, 
416 αν 56 αἱέ πιοῦέ 58 πῈ ἴδ 5665 (16 

Μεγραγο. Μαῖβ ἰὰ τιν τῃο]ορῖθ στθοάμθ δϑὲ 
Ρἰθῖπα ἀθ οοπίγδαϊοίοη5. [65 γθ 5 401-402 
βοῃΐ γόρέϊό5 ρ]ι5 "»ὰ5, 900-901, 

403, Σχέτλιος. Θῖοπέ δῃ τονϊθηὶ ἃ Ηεοχ- 

οα]6. (δ νϑὺβ δ 16 ϑδαϊναηῦ π6 βοπΐῖ ροϊηΐ ἃ 
Ἰθὰν ΡΪαςσθ, δαιναηΐξ ΒοΙΠ6, ΠῚ ΡΡΟΡΟΒ6 ἀ6 [65 

ὑΓΆΠΘΡΟΥΘΥ ἃργὸβ ἰ6 νεὺβ 394, 66] 58 15{6-- 
[δσαῖτ Ἰὼ σ᾽ ΡΑΠΉΓΊΔΙΓ ; ΟἿ Οἱ ΠἾΔΗΓΑΙΣ Ρ]1}.5 

θθβϑοῖ ἀθ οἤθυοθον ἃ 401 56 Τα ρουΐε σχέ- 
τλιος. Μαῖϑ5 "᾿πιργέοσαξιοι ἀ6 Ποηό [κατ μ}118 
ἀ᾽εἰδι. ἀργὸβ 16 γέόοιϊξ 465 ἀθιυχ αἰξεηΐϊαῖβ 
ἀἬρτγου!θ, δὲ 6116 ἀιαὸδηθ τοὰὲ παϊυγθ] θὲ 

Ια νήπιος ΔΡΡΙΙφαό ἃ ιοιηδάθ. Ἠοπιὸγα ἃ 
Ρ᾽ὰ5 ἀππρ δἰ Πρ56. ἃτιϑϑὶ ἔουίθ {π6 66 }16 αὶ 

ΠΟὰ5 τϑρογίθ ἰοὶ ἃ ὑἢ ποπὶ αἀϊότοπε ἀ6 

ὁοιχ 4] οπΐ όϊό 165 5ιι 615 65 [1015 ἀδγηϊὸ- 
Γ65 ΡἢΓΆ568, 
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᾿ Δ 9 -" ἢ ἀρ “-“ 9 Σοὶ δ᾽ ἐπὶ τοῦτον ἀνῆχε θεὰ γλαυχῶπις Ἀθήνη" η0ῦ 
γήπιος, οὐδὲ τὸ οἶδε χατὰ φρένα Τυδέος υἱὸς, 
ὅττι μάλ᾽ οὐ δηναιὸς, ὃς ἀθανάτοισι μάχηται, 
οὐδέ τί μιν παῖδες ποτὶ γούνασι παππάζουσιν, 
ἐλθόντ᾽ ἐκ πολέμιοιο καὶ αἰνῆς δυϊζοτῆτος. 
γχιο" - " 5 5" Τῷ νῦν Τυδείδης, εἰ χαὶ μάλα καρτερός ἐστιν, ω10 
φραζέσθω μή τίς οἱ ἀμείνων σεῖο μάχηται" 

μὴ δὴν Αἰγιάλεια, περίφρων Ἀδρηστίνη, 
ἐξ ὕπνου γοόωσα φίλους οἰκῆας ἐγείρῃ, 

χουρίδιον ποθέουσα πόσιν, τὸν ἄριστον ᾿Αχαιῶν, 

ἰφθίμιη ἄλοχος Διομήδεος ἱπποδάμοιο. 41 

Ἦ ῥα, καὶ ἀμφοτέρησιν ἀπ᾽ ἰχῶ χειρὸς ὀμόργνυ. 
Ἄλρθετο χεὶρ, ὀδύναι δὲ χατηπιόωντο βαρεῖαι. 
Αἱ δ᾽ αὖτ᾽ εἰσορόωσαι ᾿Αθηναίη τε χαὶ Ἥρη; 
χερτομίοις ἐπέεσσι Δία Κρονίδην ἐρέθιζον. 

Τοῖσι δὲ μύθων ἦρχε θεὰ γλαυχῶπις ᾿Αθήνη" η90 
Ζεῦ πάτερ, ἦ ῥά τί μοι χεχολώσεαι, ὅττι χεν εἴπω : 

Ἦ μάλα δή τινα Κύπρις Ἀχαιϊάδων ἀνιεῖσα 

Τρωσὶν ἅμα σπέσθαι, τοὺς νῦν ἔχπαγλ᾽ ἐφίλησεν, 
τῶν τινὰ χαρρέζουσα Ἀχαιϊάδων εὐπέπλων, 

πρὸς χρυσέῃ περόνῃ χαταμύξατο χεῖρα ἀραιήν. 595 

Ὡς φάτο᾽ μείδησεν δὲ πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε, 
χαί ῥα χαλεσσάμενος προσέφη χρυσέην ᾿Ἀφροδίτην᾽ 

Οὔ τοι, τέκνον ἐμὸν, δέδοται πολεμήϊα ἔργα" 

406. Τοῦτον : Ὀιοιηξάδ. 
408. Μιν ἀέρεπά ἀθε παππάζουσιν : ἰυἱ 

ἀϊδοπὲ ρὰρᾶ. 

412. Μὴ δὴν.... (δ ν6γ8 856 Τθυτωϊηθ ΡᾺΣ 
ἴγοὶθ βροπαέεβ, -- ᾿Αδρηστίνη. Αἀναβίθ 
ναὶ σαδλίγ {1165, ἀοηι 11 ἀνὰ ἀοππό 1᾽α]- 

πόο ἃ ΡῬοϊγηΐοθ. ἔρίαϊόδ ὀΐαϊε 1ὰ ρ]αυ ἤθαπο. 
416. Ἀμφοτέρῃσιν, ἀαπιδαδιι5, ἄνεα 168 

ἄφθυχ (πιαϊη5). --- Ἰχῶ ρΡοὺν ἰχῶρα. .6λο- 
ἐς ; Ἄττιχόν ἐστι χατὰ ἀποχοπὴν τοῦ ρ 

χαὶ α, ἢ κατὰ συναίρεσιν" ἰχῶρα, ἰχῶ. 
1 νυ]σαίο ἰχώρ, ἃ 1᾽ Δοοιιβαε, Θϑὲ ἀπ θὰγ- 
Ἰνᾶγ 15π|6, αν 16 πηοΐ δϑὲ ἀὰ τηλβοιϊη. ον οΖ 

Ρίιι5. βοὰξ ἃ ποῖθ ἀπ γεὺβ 840 5ν ἢἼοΠοΥ, 
420. Τοῖσι, ὧν λϊδ, Ῥαυπιὶ 165 ἀΐθυχ. ΟΠ 

Ῥϑαϊ σοροπάδηϊ ΘΧ ΡΠ] ΟῚ τοῖσι ΘΟΙΏΠῚΘ ἘΠ6 
ἀόροπάλδμοθ ἀὰ νϑῦρθ, ἐ᾽ ἀργὸβ 1᾿ ὀχθπιρ]θ 
ΧΥ 95; ἄρχε θεοϊσίν..ς δάϊτός- ΕΒ ἼΒ6η3 

γϑϑίβ 16 χτηόπιθ. 

434. Καρρέζουσα Ροὺν χαταρρέζουσα : 
εἰδηειίοοηδ,, οαγοδϑαηΐῖ, ΟἾὁ5ὲ Ῥὰν ἀπ Ρτ 
Παθανὰ 416 16 πιοῖ ἔγαποι!θ γΘΘΒΘ Π.}}}6. ἃ 

τοῦ συθο. (αν δι56) νἱθηΐ ἐὰ Ἰφτπ οαρδ, 

Ῥᾶν 1 ΤΆ] θη Θα}Ὸ οἵ Ῥὰ" 565 ἀδυϊνό5. --- ἢ 6- 
τπᾶγ 162 1] ἴπ5 ατα, 4] 56 ἔΡΌμγ 6. ἀμι551 

ἃ 6 Γ8 δαϊναηΐ, ΝΟῸΒ. ΠΟΙ5. ἈΡΒΓΘΠ ἀΡΟἢ8 

ἀόβδουτααὶβ 46 ποΐϑυ [65 Ὠϊαἴμβ, ἃ πηο]η5 41} 

Π6 ΒὟ ἰχόπνθ ΠπΕ] ιιθ ραν οι] αντ6. ποι- 

γ 6] 6. 

457, Χρυσέην. ογοχ ἴὰ ποῖθ ΠΠ᾿͵ 04. 



[Υ]Ἱ 

ἀλλὰ σύγ᾽ 
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ε ΝΥ ΄ 

ἱμερόεντα μετέρχεο ἔργα γάμοιο, 
Ὁ ΡΝ “" - 3 

ταῦτα δ᾽ Ἄρηϊ θοῷ χαὶ Ἀθήνῃ πάντα μελήσει. η80 

Ὡς οἱ μὲν τοιαῦτα πρὸς ἀλλήλους ἀγόρευον. 

Αἰνείᾳ δ᾽ ἐπόρουσε βοὴν ἀγαθὸς Διομήδης, 
γιηνώσχων ὅ οἱ αὐτὸς ὑπείρεχε χεῖρας Ἀπόλλων᾽ 

ἀλλ᾽ ὅγ᾽ ἄρ᾽ οὐδὲ θεὸν μέγαν ἅζετο, ἵετο δ᾽ αἰεὶ 

Αἰνείαν χτεῖναι χαὶ ἀπὸ χλυτὰ τεύχεα δῦσαι. 8 

Τρὶς μὲν ἔπειτ᾽ ἐπόρουσε καταχτάμεναι μενεαίνων, 

τρὶς δέ οἱ ἐστυφέλιξε φαεινὴν ἀσπίδ᾽ Ἀπόλλων. 

᾿ Ἀλλ᾽ ὅτε δὴ τὸ τέταρτον ἐπέσσυτο, δαίμονι ἶσος, 

δεινὰ δ᾽ ὁμοχλήσας προσέφη ἑκάεργος Ἀπόλλων᾽ 
Φράζεο, Τυδείδη, καὶ χάζεο, μνηδὲ θεοῖσιν κμ0 

Με...) 9} , 5 Ὰ ν - ε - 

ἰσ᾽ ἔθελε φρονέειν, ἐπεὶ οὔποτε φῦλον ὁμοῖον 
Ρ] , .- ν 5 έ ϑ να "4 

ἀθανάτων τε θεῶν χαμαὶ ἐρχομένων τ᾽ ἀνθρώπων. 
ο « ΟῚ 

Ὡς φάτο᾽" Τυδείδης δ᾽ ἀνεχάζετο τυτθὸν ὀπίησω, 

μῆνιν ἀλευάμενος ἑκατηδόλου Ἀπόλλωνος. 

Αἰνείαν δ᾽ ἀπάτερθεν ὁμίλου θῆκεν Ἀπόλλων πη 

Περγάμῳ εἰν ἱερῇ, ὅθι οἱ νηός γ᾽ ἐτέτυχτο. 
Ἤτοι τὸν Λητώ τε χαὶ Ἄρτεμις ἰοχέαιρα 
ἐν μεγάλῳ ἀδύτῳ ἀχέοντό τε χύδαινόν τε. 
Αὐτὰρ ὁ εἴδωλον τεῦξ᾽ ἀργυρότοξος Ἀπόλλων, 

5 Ὁ 2 5 , Υ̓ Ἃ 7 “ἢ αὐτῷ τ᾽ Αἰνείᾳ ἴχελον καὶ τεύχεσι τοῖον" ἀδ0 

ἀμιὶ δ᾽ ἄρ᾽ εἰδώλῳ Τρῶες χαὶ δῖοι Ἀχαιοὶ 
δήουν ἀλλήλων ἀμφὶ στήθεσσι βοείας 
5 ο ΡΥ ἢ ΣΦ, ὁ 7 ἀσπίδας εὐχύχλους λαιϊσήϊά τε πτερόεντα. 

48, ᾿Ἀπὸ.... Τοῖρσπο ἰὰ ργόροβιτοη ἂὰ 
γεῦθα : ἀποδῦσαι. 

4839. Δί(έ)] π’εϑὲ ροϊηὲξ τεἀοπάαπί. [1] 

ΠΠ 46 ᾿᾿ΟρΡΡΟΚΙο. ἀὰὰ σα͵θὲ Αρο θη πὰ 
5α]εῖ Ὀιοιηδάθ, Τ| ὀφαϊνασς ἃ [ας δε, 
ἉΪΟΥΒ, ο᾽ Θϑξ-ἃ - αἰ 6 φα Ἢ 6ϑὲ ἀδῃ5 [6 56η5 οἵ - 

ἀϊπαῖνο : ὧδ δοὴὶ οὔέό. 

ἀφῇ, Τυτθόν, απ μαι : οοπημηθ οη αἰϑαϊῇ 
ἈΠ ΓΘ[ΟΙ5. 6 ἔλα ΠΟα 15 μὲ ρθέϊέ, 

446. Περγάμῳ. ογοΖ ἰὰ ποία ᾿Υ͂, ὅ08, 
447. Τόν : πόθ, Αρο]οπ τοπιοὲ Ἐπόθ 

ἈῸΧ 501η5 65 ἄθιχ ἀέεβϑεϑ, [ἀπ 15 486 1|- 
"διη6 5᾽οοοαρο ἀ᾽λαΐτο οἤο56. 

448, Κύδαινον, 61165 Ια] γαπάϊνθης τουῦῖξ 
808 ἐοἶαῖ. Οὐρ] 465-ιπ5. 1 δα οπαϊθμξ 465 
βοπμθ5. ῬᾶΡΟΪ]65 4 61165 ἀἀτθϑϑθηΐ ἃ πέρ, 

450. Αἰνείᾳ ἴχελον. 1 5᾽᾿ἀρὶϊ ἀ᾽ ἀπ ἔαιιχ 
οἁάανγο. Ἐϊππόρ ὀξΐαιϊξ τομλθθό ὄναμομϊ, οἱ 1] 

οϑὲ οθηϑό τπουΐ, 
458, Λαισήϊα. Ο᾽ ἐξαϊοπι 46. μοιϊ5. "οι- 

ΟἸἸου5. απ ἴα παῖς ἃ ἰὰ πηαϊπ, δολοίϊος : 

τὸ λαισήϊα, εἰ χαὶ ἄλλοι ἄλλως ἀπέ- 

δωχαν, ἀλλ᾽ ἐγώ φημι σάχη λέγειν κοῦφα, 
ἤγουν ἐλαφρά" τοῦτο γὰρ δηλοῖ τὸ πτε- 
ρόεντα᾽ λαισήϊα δὲ εἰρῆσθαι τὰ ἐν τῇ 
λαιᾷ βαστοζόμενα μιχρὰ ἀσπιδίσχιοι. 
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Δὴ τότε θοῦρον Ἄρηα προσηύδα Φοῖθος Ἀπόλλων᾽ 

Ἄρες, Ἄρες, βροτολοιγὲ, μιαιφόνε, τειχεσιπλῆτα 458 ρες, ᾽Αρες, βρ γὲ, μιαιφόνε, τειχεσιπλῆτα, 
" " ᾿ νιν ἢ 7 Ἂν. Ὁ ᾿ οὐχ ἂν δὴ τόνδ᾽ ἄνδρα μάχης ἐρύσαιο μετελθὼν, 

Τυδείδην, ὃς νῦν γε χαὶ ἂν Διὶ πατρὶ μάχοιτο; 
, Ν ᾿ Ὁ» νὰ " " οὐ τοι ε “»ς 

Κυπριὸα μεν πρωτα σγξοον Ο͵τασε χειρ ετπι λαρπῳ 

3 5 Ε “" 5 Ν 

αὐτὰρ ἔπειτ᾽ αὐτῷ μοι ἐπέσσυτο, δαίμονι ἶσος. 
[4] " ᾿ 5» ᾿ ᾿ 2 7 Ζ “ 

ὡς εἰπὼν, αὐτὸς μὲν ἐφέζετο Περγάμῳ ἄχρῃ.. 460 

Τρῳὰς δὲ στίχας οὖὗλος Ἄρης ὥτρυνε μετελθὼν, 
εἰδόμενος Ἀχάμαντι θοῷ, ἡγήτορι Θρηχῶν ̓" 

υἱάσι δὲ Πριάμοιο Διοτρεφέεσσι χέλευεν᾽" 

Ὦ υἱεῖς Πριάμοιο, Διοτρεφέος βασιλῆος, 
5 ὩΣ ΟῚ 3 -᾿΄ 

ἐς τί ἔτι χτείνεσθαι ἐάσετε λαὸν Αχαιοῖς ; 4θ0 
ὰ 5 » Χ , » Ὁ ΄ Η εἰσόχεν ἀμφὶ πύλης εὐποιητῆσι μάχωνται: 

“ 5. ἘΚ 6 ἘΔ ον ΝΕ “ Π Κεῖται ἀνὴρ ὅντ᾽ ἶσον ἐτίομεν Ἕκτορι δίῳ, 

Αἰνείας, υἱὸς μεγαλήτορος Αγχίσαο. 
3 5» " ς . ε - 
Αλλ᾽ ἄγετ᾽, ἐκ φλοίσθοιο σαώσομεν ἐσθλὸν ἑταῖρον. 

Ὰ Ψ 

Ὡς εἰπὼν ὥτρυνε μένος χαὶ θυμὸν ἑχάστου. 410 

Ἔνθ᾽ αὖ Σαρπηδὼν μάλα νείχεσεν Ἕχτορα δῖον᾽ 
Δ Ἕχτορ, πῆ δή τοι μένος οἴχεται, ὃ πρὶν ἔχεσχες: 

Φῆς που ἄτερ λαῶν πόλιν ἑξέμεν ἠδ᾽ ἐπικούρων 

οἷος, σὺν γαμέόροῖσι χασιγνήτοισί τε σοῖσιν. 

Τῶν νῦν οὔτιν᾽ ἐγὼ ἰδέειν δύναμ᾽ οὐδὲ νοῆσαι 475 
ἀλλὰ χαταπτώσσουσι, χύνες ὡς ἀμφὶ λέοντα᾽ 

4δὅ. Ἄρες, ... ἌοΥ62 Ρ]5 Βᾶμς 165 ποῖθϑ 
ἀὰ νεῖ5 91. 

458, Σχεδόν,, δοπεΐπιι 5, ἀπ ἐοὰρ ἃ ρον- 
τόθ ἀθ πιαΐη; 66. 41 ᾿πάϊαθρ Ρῥγόμπηἐαϊια- 
ἤοπ. Αὐοίασαθα : σχεδὸν ἀντὶ τοῦ ἐγ- 
γὺς, χαὶ οὐχ ὡς ἡμεῖς. 7άπια15, ἀδΔη5 
Ἠοιπὲνο, σχεδόν π᾿ ἃ 16 56π5 46 μγόσφιδ. Τὶ 

ἐδ ἰου)ουῦβ ὈΓῚ8 ᾿ἰεόγα]θιηθηΐ : σοί ἐα 
γιαῖσν (ἀ6 σχεῖν, ἴθη1}), --- Ἐπὶ χαρπῷ. 
ὙοΥο62Ζ Ρἷι5 μαὰΐ ἰὰ ποία ἀπ νϑὺ5 399, 

461. Τρῳάς, νωΐρο Τρώων. Τρῳάς ε5ὶ 

1’ σου ΕΠ Πέμαϊμιη 46 1 Δα] 6 Τρῳός. [65 
ἐἀτοπ5 ἀ6 ϑίπορα δὲ ἀθ Οὐρυθ, δϊη8ὶ 48 
66}16 ἀ᾿Αμυπωδομα5, ἀοππαϊθηῦ οὶ ΤΡΏΙΑΣ, 
Ἰόϊα δἀβοῦιῖ, 66. 4] π ἰα1556 διοιη ἀοιίθ 
51... ΄ὰ ἰδοομ, 1,6 διιρρἐπιθῃς ἄτι πιὰ πιιβουὶῖ 

ἀθ Ὑϑηῖθα ἄοππο Τρώων. Μαΐδ ὁπ Ἰἰϊ, 

ἀλπ8 168 ϑδολοίϊος : Τρωὰς.... ἀντὶ τοῦ 

Τρωϊχάς. --- Οὖλος, ἀοδιίχγποΐθαν : ΒΟ. 
ὀλοός, δὰ ρῥγοβθ, ὀλέθριος. 

462. Ἀχάμαντι. ὕογ62 ἴὰ ποῖα ΤΠ, 844. 
4600. Ἢ εἰσόχεν, 5γπ᾽ζὸβδ6. Ἤ 586 ἴοπά, 

Ῥοὺν ἰ6 πηὸδένθ, ἀδλπ5 16 πιοῖ εἴσοχεν. 
470. Ὡς εἰπὼν.... (δ νϑῖ5 δϑὲ ϑυυνρηΐῖ 

γόρέετέ ἀργὸβ 165. ἀἸβοουυ5. ΔΠΧ σΌΘΥΡΙΕΓΒ. 
471. Σαρπηδών. ογθ 1ἃὰ ποίβ 11,876. 
478. Ἑ ξέυεν μουν ἕξειν. ϑελοίϊος : συν- 

ἐξειν, συνεχσώσειν. φυλάξειν. 
474 Γαμθροῖσι. 1,6 τιοΐ γαμόρός 5ϊρηὶ- 

ἢ δὰ. οόμπόγα! ἴομπὲ Ῥᾶγθπΐ μὰ} Ἀ]]ΠἸὰΠ6 6 

(γάμος, πιαν]ὰρ6), δὲ ὁγαϊπαϊγθιηθηῦ σθη- 

ἀν. Τοὶ, 1] βιρῃῖῆθ δέαι-- }}Ρε. 
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ε ὁ ΕΣ δ" δ ό ᾿Ξ 0 ω . Ὁ ( “ Ἀ ᾿ 

εις αὖ μαχ μὲσ , οιπερ τ. εἴ χουροι ἐνειμὲν. 

Καὶ γὰρ ἐγὼν, ἐπίκουρος ἐὼν, μάλα τηλόθεν ἥχω᾽ 

τηλοῦ γὰρ Λυχίη, Ξάνθῳ ἐπὶ δινήεντι᾽ 

ἔνθ᾽ ἄλοχόν τε φίλην ἔλιπον χαὶ νήπιον υἱὸν, 480 

χὰδ δὲ χτήματα πολλὰ, τάτ᾽ ἔλδεται ὅς χ᾽ ἐπιδευής. 
Ἀλλὰ καὶ ὡς Λυχίους ὀτρύνω καὶ μέμιον᾽ αὐτὸς 

ἀνδρὶ μαχήσασθαι" ἀτὰρ οὔτι μοι ἐνθάδε τοῖον, 

οἷόν χ᾽ ἠὲ φέροιεν Αχαιοὶ ἤ χεν ἄγοιεν" 
τύνη δ᾽ ἕστηχας, ἀτὰρ οὐδ᾽ ἄλλοισι χελεύεις 485 

λαοῖσιν μενέμεν, χαὶ ἀμυνέμεναι ὥρεσσιν. 

Μή πως, ὡς ἀψῖσι λίνου ἁλόντε πανάγρου, 

ἀνδράσι δυσμενέεσσιν ἕλωρ χαὶ κύρμα γένησθε᾽ 
ς δὲ ἐφς ΠῚ Ἶ ΦΣΩΑ , ε μ οἱ δὲ τάχ᾽ ἐχπέρσουσ᾽ εὐναιομένην πόλιν ὑμήν. 

Σοὶ δὲ χρὴ τάδε πάντα μέλειν νύχτας τε καὶ ἦμαρ, 490 

ἀρχοὺς λισσομένῳ τηλεχλειτῶν ἐπικούρων 

γωλεμέως ἐχέμεν, κρατερὴν δ᾽ ἀποθέσθαι ἐνιπήν. 

Ὡς φάτο Σαρπηδών ᾿ δάχε δὲ φρένας Ἕχτορι υὖθος. 
- ΜΑΡῈ ἡ ὅτ τς ΡῚ 7 Ἃ ΄ ἘΠ ΝΆ Αὐτίκα δ᾽ ἐξ ὀχέων σὺν τεύχεσιν ἄλτο χαμᾶζε, 

πάλλων δ᾽ ὀξέα δοῦρα χατὰ στρατὸν ᾧχετο πάντη, "5 

ὀτρύνων μαχέσασθαι, ἔγειρε δὲ φύλοπιν αἰνήν. 

Οἱ δ᾽ ἐλελίχθησαν, καὶ ἐναντίοι ἔσταν ᾿Αχαιῶν " 
3 αἱ Ἂ᾽ ε ΕἸ 5..,.8 

Ἀργεῖοι δ᾽ ὑπέμειναν ἀολλέες, οὐδ᾽ ἐφόδηθεν. 

479. Λυχίη. ΟἾε5ὲ 1ὰ Γυγοῖα ργοργοιηθηΐ 
ἀϊῖθ, δὰν 16 Χδηῖῃ ἐς Τγοῖθ, νουθ2 ἰὰ ποῖ 
Ἐπ 877. 

481Ι. Κὰδ δέ ροιμ χατὰ δέ, 5δυι5-Θηΐθηαιι 
Ι6 σϑῦθε : χατέ)ιπον δέ. 

482. Μέμιον(α), πὶ ἀ65 ραγίαιε5 6 μιά, 
ἀγὰπς 16 56η5 ἄτι ῥγόβθηϊ! : 6 581115. Ρ]6ὶ: 
ἀἀγάθαν; 16 ἀέϑβιγ ἀγα θιητηθηΐ, 

4856. Τύνη, ἀτομοΐάιθ ρουγ σύ. 
480. Ὥρεσσιν μουν ὀάρεσσι, ἐδ ὄαρ, 

ὄροιθθ. 
487. Μη πως, "2 Μονίε, οὐαῖρῃμϑθχ 4168.---- 

Ἁλόντε, ἂὰ ἀπε]. Οἡ Ῥϑιξ θπίθπαάγε 486 ἰῈ 
576 θϑῖ ἀοα ]6: ἐδ ρειρμίθ θὲ οἱ. Τ,65 8εὴο- 

ἐΐες ἀϊδοηῖ: σοις δὲ γος βόγεριθς. (651 6χ-- 

ῬἢἸοατοα. 1ὰ Ρ]5. πᾶῖιγο}16. Μαϊβ 1] Υ ἃ, 
ἀκπ8 Ἠοπιὸνγθ, θ] βου 5. ΘΧ θη ρ 165 ἐδ ἀπο] 

τηΐ5. ὙΡΑΪηΘἢΐ ΡΟὰν 16 ραν 6]. [μὰ ργδπηϊὸν 6 

5011} 6 46 ἁλόντε 6ϑὲ ρυΐβθ δοπιπιθ ΟΠ ριθ, 

«ποῖα 6116 δοιὲ Ὀγὸνθ : ρα ρμιείμι5. ἔρο- 

οἰεοιις. ΒοΙμ6 μ᾽ δα Ῥυοπὰ ροϊηΐ 50ῃ ΡῬΆΓΕΙ. 

ΤΠ ργόροβα ἀβθ ᾿ἴγα ἀλύοντε, δὲ 1] ἐγαάαῖξ - 
« Νᾷα ἔοχίθ, νϑῖαξ ἔροριά 6 ουγάπάο ᾿ἱποιάθη- 

« [65 (,}δγ)) ἴῃ Ἰαψαθοβ, ρυάα ᾿οϑίμαμη 5ι- 
« ἰἰ5..» Οἶδϑὲ τσοὺ θΊθη ἀε5 ἢ οϑο5 ἀὰ τποΐ 

ἀλύων, αὐηθιι5, δ΄ 58. ἀοηποΥ θθάποοιρ 46 

Ῥοΐπθ Ροι ΟΡ δοαγοῖν τὰ τοχίθ 81 ποῖ δἵ 5ἱ 

Ῥγέοιβ ἄν ἁλόντε, οωρέϊ. 

489. Ὑ μήν (νεδέναγ) ρον ὑμετέρην. 

(δὲ Ἀνο μα ἴ5Π16 δὶ σϑϑίέ 62 165 Ἰ)ου Ί θη 8, 

492. ᾿Αποθέσθαι ἃ ρΡοὺυν 5ι,6ὲ Ἠβοῖου. 
ϑαγρόάδοη ᾿᾽δηραᾶρα ἃ π6 86 ῬϑυμηθίΡα διῖι- 

απο ῬΆΓΡΟΪΘ οἰϊεπδαπίο (χρατερὴν ἐ- τπήν) 
ἃ Τόρανα 4165 1165, 58 5 [656116}5 1} μη βόεν- 

Ταϊΐ ΤἹΘΗ. 

498. Οὐδ᾽ ἐφόδηθεν (πόψιια Μιερσερμπέ 
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᾽ ἊΨ "“ ξ ᾿ .» ᾿ 
Ὡς ὁ᾽ ἄνεμος ἄχνας φορέει ἱερὰς κατ᾽ ἀλωὰς, 

ἀνδρῶν λιχμώντων, ὅτε τε ξανθὴ Δημήτηρ 900 

χρίνῃ, ἐπειγομένων ἀνέμων, χαρπόν τε χαὶ ἄχνας᾽ 
ε Νὰ , . ΠῚ νι.» Ὰ 

αἱ δ᾽ ὑπολευχαίνονται ἀχυρμιαί: ὡς τότ᾽ Αχαιοὶ 

λευχοὶ ὕπερθε γένοντο χονισάλῳ, ὅν ῥα δι᾿ αὐτῶν 
οὐρανὸν ἐς πολύχαλχον ἐπέπληγον πόδες ἵππων, 
ἂψ ἐπιμισγομένων " ὑπὸ δ᾽ ἔστρεφον ἡνιοχῆες᾽ ὁθὺ 

οἱ δὲ μένος χειρῶν ἰθὺς φέρον. Ἀμφὶ δὲ γύχτα 
ὰ “ῳὉ Ὑ 7 

θοῦρος ᾽Λρης ἐκάλυψε μάχη, Τρώεσσιν ἀρήγων, 
πάντοσ᾽ ἐποιχόμινος " τοῦ δ᾽ ἐχραίαινεν ἐφετμὰς 

Φοίδου ᾿Απόλλωνος χρυσαόρου, ὅς μιν ἀνώγει 

Τρωσὶν θυμὸν ἐγεῖραι, ἐπεὶ ἴδε Παλλάδ᾽ ᾿Αθήνην 510 

οἰχομένην- ἡ γάρ ῥα πέλεν Δαναοῖσιν ἀρηγών. 

Αὐτὸς δ᾽ Αἰνείαν μάλα πίονος ἐξ ἀδύτοιο 

ἧχε, χαὶ ἐν στήθεσσι μένος βάλε ποιμένι λαῶν. 
Αἰνείας δ᾽ ἑτάροισι μεθίστατο" τοὶ δ᾽ ἐχάρησαν, 

ὡς εἶδον ζωόν τε χαὶ ἀρτεμέα προσιόντα, Ὁ1Ὸ 

χαὶ μένος ἐσθλὸν ἔχοντα - μετάλλησάν γε μὲν οὔτι. 

Οὐ γὰρ ἔα πόνος ἄλλος, ὃν Ἀργυρότοξος ἔγειρεν 
Ἄρης τε βροτολοιγὸς Ἔρις τ᾽ ἄμοτον μεμαυῖα. 

ΒΙθ 166, ἀ᾽ ἀργὲβ ἴὰ ἴογοθ ἄτι ἴοι πέραν, 
416 ἰδ Ρεπβέδ ἐξαιξ ἑοῦ δηεὸγο ἃ [ἃ σόβισ- 
ἴᾷη06. 

499. Ἵεράς, θΔογόο5., Ἐποίατηδ : οὐ μό- 
νον διὰ τὸ ἀνειμένας εἶναι τῇ Δήμητρι, οἷά 
τινα τεμένη, ἀλλὰ μάλιστα διὰ τὸ ἐπ᾽ 
ὠφελείᾳ εἶναι ἀνθρώπων. Τθὰπ5 Ἠοπιὸγο, 
τοὰῖ 66. 411 δϑὲ ψαϑίθ, θθὰπ, α{116, δὲ ἀἸντη 
οἱ β8ογό. ὙογοΖ ἰὰ ἀθβουιρίοπ ἀ6 ᾿᾽ αἶγα Ὧη- 
{486 ἀλη5 ὙΊΡΡΙ]6, σόογρίφιιος, 1, 178-180. 

00. ᾿ἈΑνδρῶν.... (δ ν6γ5 56 ἴθυηΐη8. ῬᾺΓ 
{015 5Βρομπαόα8. 

601. Κρίνῃ; 5δόραγθ, (ὗδϑδὲ Οὐγὸβ 6]16- 
πχδηηθ 4] οϑΓ οθηβόρ [αν ἴὰ θθβϑοόρπθ ἀ᾽οὰ 

ΒΟΥ Γνὰ Ἰ6 ἰγοιηθηΐ Ρ1, δὲ Ῥὰν δι 66 416 
Ι6 ῬΡοδίθ ἅρρε}}|86 Δημήτερος ἀχτή. 

ὅ02. Αἴ, ἡδέα», ἀὀτου πηι ρὰν 16 συ) ϑίαλη- 

ι. -α Ἀχυρμιαί. 6. πὸ βοῃΐ μὰ5 (65 
)ποποθαϊα ἐξ μαϊ ἐδ, γαϊδαα}}} 5᾽ἀρις ἀὰ 

νὩΠηΔΡΘ, Πη}15 465 γηοποθάια εἶθ δαϊίε : ο6 
411 5δῆνοϊο ἅπ 5οα{Π 6 ἀπ νηΐ. 1,6 πιο ἄχνη; 

"4116, υόρομπα πὰ ἰαῦπ σεϊρεία, οἰ ποὴ ἃ 

Ραΐίφα. Ουδπὲ ἃ ἀχυρμιαί, οπ πθ 16 ἔΡουΥ6 
“αἾΟΙ ; τηὰ]5 16. 56Π5 π᾿ θδὲ ρὰ5 ἀουΐοιχ. 

ὅ04. ᾿Επέπληγον πόδες ἵππων εδὲ ρὑγο- 
μα] πιθαῦ ΤΠ ουϊσίηθ ἀπ ἰαιπθαχ φιαάραερε- 

απο μιένοην ἀθ Ὑινρῖ]Ὲ, Επόϊαε, ΝΠ, 

696, εἰ ᾿᾿επηρονῖθ 46 βθδαποοὰρ ροῦν ᾿᾿εἴ- 

ει. Νοιιβ ἢ ἄσοη8. Ρὰ8 Ὀθϑοΐίῃ ἀ Ἐχρ! 16. 
πολύχαλχον. Τοῦῦ 16 τποπάδ 5αϊ 46 ἰὰ 
γοΐτα ἀπ οἷ6] ραββαὶϊδ βρόὰν ἐΐγα ἀ᾽ αἰγαίῃ, 

06. Οἱ δέ. ϑν ἐμά ι6 μὰν 1] γ᾽ ἀναὶΐ 
ἄδθιχ ποιηπηθ8, σοὶ 411 ταθηϑ1: οὐ ὁ6]α] (αὶ 

Θομβαίζαις, ΠΠ νἱθαΐὶ ἀγα «πδϑίοα. (65 
ἡνιοχῆες, 11 εϑὲ χαθδίίοπ πηαϊπἴθπαπε (165 

παραιδάται, 465 οομπιαἰξαη 5. 

ὅ06-δ07. Ἀμφὶ.... ἐχάλυψε. Τοῖρποι : 
ἀμφεκάλυψε, οδαπιαῖέ, 11 ὀϊθπὰ τπὶ ν οὐ ἀθ 

τόμ γὸ5. ἁπίουν ἀπ σοπιαῦ, 

08. Τοῦ, εἰέίιις, ἀῤτονπιῖπέ μὰν φοίόον 

Ἀπόλλωνος. 
512. ΠΠΐίονος, σ᾽ὰ5, οἰ δδι-ἂτ- αἰνο ορυϊομξ. 

Ηοπηὸνο αἷξ πίονα οἶχον, πίονα ἔργα: τΠ6 
το ἢ 6 πη ίβοη, ἐδ γἹοἢ 65 γόοο]ίθϑ. 
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Τοὺς δ᾽ Αἴαντε δύω χαὶ Ὀδυσσεὺς καὶ Διομήδης 

ὥτρυνον Δαναοὺς πολεμιζέμεν " οἱ δὲ χαὶ αὐτοὶ 590 

οὔτε βίας Τρώων ὑπεδείδισαν οὔτε ἰωχάς " 
ἀλλ᾽ ἔμενον νεφέλῃσιν ἐοικότες, ἅστε Κρονίων 

νηνεμίης ἔστησεν ἐπ᾽ ἀχροπόλοισιν ὄρεσσιν 
ἀτρέμας, ὄφρ᾽ εὕδησι μένος Βορέαο χαὶ ἄλλων 
ζαχρηῶν ἀνέμων, οἵτε νέφεα σχιόεντα 590 

πνοιῆσιν λιγυρῆσι διασχιδνᾶσιν ἀέντες᾽ 
ὡς Δαναοὶ Τρῶας μένον ἔμιπεδον, οὐδ᾽ ἐφέδοντο. 

Ἀτρείδης δ᾽ ἀν᾽ ὅμιλον ἐφοίτα πολλὰ χελεύων " 
Ὦ φίλοι, ἀνέρες ἔστε, καὶ ἄλχιμον ἦτορ ἕλεσθε, 

ἀλλήλους τ᾽ αἰδεῖσθε χατὰ χρατερὰς ὑσμίνας. 580 

Αἰδομένων δ᾽ ἀνδρῶν πλέονες σόοι ἠὲ πέφανται᾽ 

φευγόντων δ᾽ οὔτ᾽ ἂρ κλέος ὄρνυται οὔτε τις ἀλχή. 

Ἢ, καὶ ἀχόντισε δουρὶ θοῶς, βάλε δὲ πρόμον ἄνδρα, 

Αἰνείω ἕταρον μεγαθύμου, Δηϊκόωντα 

Περγασίδην, ὃν Τρῶες ὁμῶς Πριάμοιο τέχεσσιν 535 

τῖον, ἐπεὶ θοὸς ἔσχε μετὰ πρώτοισι μάχεσθαι. 

Τόν ῥα χατ᾽ ἀσπίδα δουρὶ βάλε χρείων Ἀγαμέμνων" 
ἡ δ᾽ οὐκ ἔγχος ἔρυτο, διαπρὸ δὲ εἴσατο χαλχός" 

νειαίρῃ δ᾽ ἐν γαστρὶ διὰ ζωστῆρος ἔλασσεν. 
Δούπησεν δὲ πεσὼν, ἀράδησε δὲ τεύχε᾽ ἐπ᾽ αὐτῷ. θ40 

ἜΝνθ᾽ αὖτ᾽ Αἰνείας Δαναῶν ἕλεν ἄνδρας ἀρίστους, 

519. Τούς, ἐἰΐος, ἀῤιονγηῖϊπό μὰν 16 50}- 

βἴδηε Δαναούς. 

24. Ἰωχάς. (δ. δομῃξ 165 οὐἱϑ δὲ [69 

τηΘ πε 065 απ Ργοίδυα δἢ Ροιγϑιιϊγδηΐ 50} 
ΘΠΠΘΙΩΙ, ΑΡΟ]]Οπῖ5 Θηΐθπα ἰωχή 5θα]θιηθηΐ 

ἄς ἰὰ ροπγϑαῖΐξθ, οἱ σαϊίδο!θ οἐα ποῦ ἃ διώ- 

χω. 1,65 ,ϑϑελοίϊος ἀοππθηΐ [6 56η8 41|0 ΠΟΙι5 

ἌΥΟΙ5 ργέ[όγέ. 
28, Νηνεμίης, 4πᾶπα" 1] πὸ ἴαιε ροϊηΐ 

ἀ6 νϑηΐ. Ἐπϑίαϊηθ : τὸ τέλειόν ἐστι; νὴν ε- 

μίας οὔσης, ἣ ἐν χαιρῷ νηνεμίας, ἡ 
ἐπὶ νηνεμίας" ὁποῖά ἐστι χαὶ τὸ θέρους, 
χαὶ χειμῶνος, χαὶ νυχτὸς, καὶ ἡμέρας. 

ΟἾἐβὲ ο6 σαοπ ποτηπηθ 6 σόμιξ ἀπ τθπη 05. 
- Ἀχροπόλοισιν πθ 5ἰρηῖῆα υἴθη ἀθ ρ]1ι8, 
Ἰο], 46 ἄχροις, σιγηιῖς. 

ὅ24, ᾽Οφρ(α), «[ογ5 486. 
6841. Αἰδομένων, νεγεοιιπαατιέζι, αὶ 

οπὲ 16 σϑβρϑοῖ ἀ᾽ διιχ-τηδηηθ5 οἷ αὐ λαΐχα!. ---- 

Πλέονες σόοι, ρίωγες φαἰνὶ (διιπ). --- Ἰ1ε- 

φανται, 46 1Ἰπυϑι16 φάω οὐ φένω, ἵἴμπθν : 
501 ἐπόϑ, 

ὅ82. "Ὄρνυται, 5᾽ ἐΐαποθ, οἾ51 -ἃ - ἀἰνθ 

56 πηοπίγχο. Ηδυπο : «ἤΟρνυται ΡΓῸ νυ!ρανὶ 
« γίνεται, φαίνεται, 6χίδεϊέξ, » 

584-585, Δηϊχόωντα.... Πέϊοοομ {5 6 

Ῥευσάβ8 δϑὲ ἱποομπῖ αἰ Π]|Θαγ5. 
538. Ἢ : 16 Ροπο]ον. 
ὅ89. Διὰ ζωστῆρος. γε 165 ποί685 ΤΥ͂, 

182, 138 οἱ 4137. --- Ἔλασσεν ἃ ΡΟ 5761 
ΑΡΘἈΠΙΘΙΠΠΟΗ, 

540. Δούπησεν ἃ Ροι 5761 Πόϊοοοπ. 
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υἷε Διοχλῆος, Κρήθωνά τε Ὀρσίλογόν τε᾿ 
τῶν ῥα πατὴρ μὲν ἔναιεν ἐυχτιμένῃ ἐνὶ Φηρῇ. 

ἀφνειὸς βιότοιο, γένος δ᾽ ἦν ἐκ ποταμοῖο 
Ἀλφειοῦ, ὅστ᾽ εὐρὺ ῥέει Πυλίων διὰ γαίης. 545 

Ὃς τέχετ᾽ Ὀρσίλοχον, πολέεσσ᾽ ἄνδρεσσιν ἄναχτα᾽ 

Ὀρσίλοχος δ᾽ ἄρ᾽ ἔτικτε Διοχλῆα μεγάθυμιον᾽ 

ἐχ δὲ Διοχλῆος διδυμάονε παῖδε γενέσθην, 
Κοήθων Ὀρσίλοχός τε, μάχης εὖ εἰδότε πάσης. 

Τὼ μὲν ἄρ᾽ ἡδήσαντε μελαινάων ἐπὶ νηῶν 550 

Ἴλιον εἰς εὔπωλον ἅμ᾽ Ἀργείοισιν ἑπέσθην, 
τιμιὴὴν Ἀτρείδης, Ἀγαμέμινονι χαὶ Μενελάῳ, 

ἀρνυμένω" τὼ δ᾽ αὖθι τέλος θανάτοιο χάλυψεν. 

Οἴω τώγε λέοντε δύω ὄρεος χορυφῆσιν 

ἐτραφέτην ὑπὸ μητρὶ βαθείης τάρφεσιν ὕλης᾽ 855 

τὼ μὲν ἄρ᾽ ἁρπάζοντε βόας χαὶ ἴφια μῆλα 
σταθμοὺς ἀνθρώπων χεραΐζετον, ὄφρα χαὶ αὐτὼ 

ἀνδρῶν ἐν παλάμησι χατέκταθεν ὀξέϊ χαλχῷ᾿ 
τοίω τὼ χείρεσσιν ὑπ᾽ Αἰνείαο δαμιέντε 
χαππεσέτην, ἐλάτησιν ἐοικότες ὑψηλῆσιν. 

Τὼ δὲ πεσόντ᾽ ἐλέησεν Ἀρηΐφιλος Μενέλαος᾽ 
ἕως Χ Ὰ , ] Ὑ “Ὁ βὴ δὲ διὰ προμάχων, χεχορυθμιένος αἴθοπι χαλχῷ, 

σείων ἐγχείην " τοῦ δ᾽ ὥτρυνεν μένος Ἄρης, 

τὰ φρονέων, ἵνα χερσὶν ὑπ᾽ Αἰνείαο δαμείη. 
Τὸν δ᾽ ἴδεν Ἀντίλοχος, μεγαθύμου Νέστορος υἱός ̓" 568 

βῆ δὲ διὰ προμάχων᾽ περὶ γὰρ δίε ποιμένι λαῶν, 

μή τι πάθοι, μέγα δέ σφας ἀποσφήλειε πόνοιο. 

δ42. Διοχλῆος.... Πιοοϊὸθ δὲ ποιηπιό 

ἀλῃ5 ᾿᾿Οάγοδόες, {Π1, 488, οοπιὴθ. ἀγδηΐ 

γϑοὰ οἰ6 2 ̓μὶ Τοϊέμπιληιια. 865. {15 τ βοῃΐ 

ΠΟΙ Π65 4 ἾΟΙ. 

543, Φηρῇ. Οδῖῖ6. ν}}6 ἀθ Ῥῃὸνθ ἐΐδιι 

δὴ Μεββέπϊθ, δὲ [αιβαϊε βάν 16. ἀπ ΤΟΥ ἀιιΠῚ6 

α᾽ Αριμθηηποῃ, 

δδά. Οἵω τώγε λέοντε δύω. Οὐοπβίνι!-, 

562 ; τώγε οἵω δύω λέοντε, εἰιχ, [6}5 416 

ἄθυχ ἸἸοη5 4]. 

δῦ. Τάρφεσιν μουν ἐν τάρφεσι. Ῥ᾽Δι- 

ἴγ68 ἀέρ]μορηὶ Ἰ᾽λοοθηξ, δῇ ἐουϊνοπὲ ταρφέ- 

σιν, Δἀ] 6 1 (ὧν ἐἰθνιοῖ5). ΟἾ 65: 16 πηδπιθ 868 

δδ6, Τώ, ἐ65 ἄδιχ ([]015)}. 
589. Τοίω τώ, ἰ6}5, δἴιχ : [615, 165. {5 8 

ἩΙοοϊὸ5, τέο δὲ Οὐδ] 5. 

866. Περὶ γὰρ δίε, να άε ἐπΐηι ἐωπεδαΐ. 

1,6 νεὺῦ}ε δίω, ογαϊηεί, 6, δϑὶ ἴὰ ἴοσπιθ μΥ]- 

ταϊτνα 46 δείδω. 
567. Σφας, ἔρδος, ο᾽ εδι-ἃ-αἶγθ 165 Οὐβεβ, 

- ᾿ἀποσφήλειξς πόνοιο, “οι αν ἐμ ἰα-- 

Ῥονὸ ()ημοίμ ἰαϑονὶς, ἤμοῖε δο ἐδ. δὶ Μό- 



[γ] ΛΙΑΔΟΣ Ε. 189 

Τὼ μὲν δὴ χεῖράς τε χαὶ ἔγχεα ὀξυόεντα 

ἀντίον ἀλλήλων ἐχέτην, μεμαῶτε μάχεσθαι" 

Ἀντίλογ, ος δὲ μάλ᾽ ἄγχι παρίστατο ποιμένι λαῶν " 570 

Αἰνείας δ᾽ οὐ μεῖνε, θοός περ ἐὼν πολεμιστὴς, 

ὡς εἶδεν δύο φῶτε παρ᾽ ἀλλήλοισι μένοντε. 
ε 5 “ὧν Χ " ᾿ ᾿ 3 -Ὁ 

Οἱ δ᾽ ἐπεὶ οὖν νγεχροὺς ἔρυσαν μετὰ λαὸν Αχαιῶν, 

τὼ μὲν ἄρα δειλὼ βαλέτην ἐν χερσὶν ἑταίρων, 

αὐτὼ δὲ στρεφθέντε μετὰ πρώτοισι μαχέσθην. ὅ78 
Ἔνθα Πυλαιμένεα ἑλέτην ἀτάλαντον Ἄρηϊ, 

ἀρχὸν Παφλαγόνων μεγαθύμων, ἀσπιστάων ᾿" 
τὸν μὲν ἄρ᾽ Ἀτρείδης δουρικλειτὸς Μενέλαος 

ἑσταότ᾽ ἔγχεϊ νύξε, κατὰ χληΐδα τυχήσας. 
Ἀντίλοχος δὲ Μύδωνα βάλ᾽, ἡνίοχον θεράποντα, 880 

ἐσθλὸν Ἀτυμνιάδην (ὁ δ᾽ ὑπέστρεφε μώνυχας ἵππους), 

χερμαδίῳ ἀγκῶνα τυχὼν μέσον᾽ ἐχ δ᾽ ἄρα χειρῶν 

ἡνία λεύχ᾽ ἐλέφαντι χαμαὶ πέσον ἐν χονίησιν. 

Ἀντίλοχος δ᾽ ἄρ᾽ ἐπαΐξας ξίφει ἤλασε κόρσην " 

αὐτὰρ ὅγ᾽ ἀσθμαίνων εὐεργέος ἔχπεσε δίφρου 585 

χύμδαχος ἐν κονίῃσιν, ἐπὶ βρεχμόν τε χαὶ ὥμους. 
Δηθὰ μάλ᾽ ἑστήχει (τύχε γάρ ῥ᾽ ἀμάθοιο βαθείης), 

πόὰ5 ρόγιβϑαϊξ, ᾿θχρόαιοη ΘΠ ΥΘΡΥ56 ΡΟΙΓ 
ὙΘΠΏΡΘΙ 505 1Π]ΌΧΘ 56Ραὶδ Δραπαοππέο, Ο᾽ ἐϑὲ 

66 486 ἀϊξ Αρδιπθιηποῃ [ι]-τπηδτηθ, ΠΥ, 170. 
ϑυϊναπί Αρὰπηθηπομ, [65 αὐθο5. ἢ Δαγαϊοπΐ 
Ρἰὰ5 αἰουβ. Ζι Ὧπθ ρϑηβέθ, 96}16 ἀβ σεΐουνς- 
ΠΟΙ ἀλπ5 [ἰθι ρΡᾶΥ5, 

ὅ68. ᾽Οξυόεντα. ον. 1ὰ ποῖθ ἀπι νεὺβ 50. 

573. Νεχρούς, [65 ολάανγεβ (465 15 468 

Πιοοἰ 5). 
ὅ74. Τὼ.... δειλώ, εὐχ, 165 ἀδιιχ σρἈ]Π6α- 

γδιχ, ο᾽οϑἰ-ἃ-αἴγο 165 οαάανσοβ 465 ἀδθὰχ ἰπ- 

[ογξιπόβ. 6 πιοῖ δειλός, ἀλη5 Ἠοπιὸγα, 

Π᾽ ὁβὲ ῬΥΌΒ4116 71 Π|815 ὈΓῚΒ ΘΠ τηλαγαῖβα Ραγΐ, 
δ76. Πυλαιμένεα. δογοξ 165 ποῖαβ 11, 

861, Ῥυ)]έπηέπὸβ σϑράγαΐξ Ρ]115 ἰαγὰ ἀλη5 
ΕΠ αά6. ϑυϊναπὲ 165 Π5, οἶδδὲ ᾿πδάνθυ τ 0 

ἀὰ μοῦδίε; δυϊναηΐ α᾽ ααΐχοβ, 1] β᾽ἀρὶς ἀπη 

ἀπῖνο Ῥυ]όπηέπὸβ. Επδίατμ : ὁ ἐν τοῖς ἑξῆς 

ζῶν Πυλαιμένης ὁμώνυμός ἐστι τούτῳ. 
γόογο ἰὰ ποῖα ΧΙΠ, 658-659. 

577. Ἀρχὸν..., Οα. σεῖ5 86 ἰδυπαϊηθ ΡᾶΓ 
ἴγ015 5ϑροπάέεϑ. 

ὅ80-ὅ81. Μύδωνα.... Μιγάοπ,]Ε οοπάπο-- 

ἔραν ἀπ οἰὰν ἀθ Ῥυ]όμπηδπὸδθ, οϑὲ ᾿ποόηπα, 
1)6 πιόπηθ Αὐυπιηῖι5, 16 ρὸν ἀθα Μγάοπ: 

ΟὟ 1] η᾽ δδὲ βὰβ ῬγΌ}}}6 4π6 οοῦ Αἰγτηηΐαβ 

5018 16. ρυΐποο ἀ ΕἸ ορῖο ποπιπιό ἀλη [65 
ἰγδαϊοπ5. γοαἴγοθ ἃ Ηθγοαΐθ, σϑοιθ 1} 165 

Ρᾶγ Αρο!]οάοτγε. 

ὅ88. Ἡνία λεύχ᾽ ἐλέφαντι. 1] πα 551 
ῬΡὰ5 ἀδ ἰὰ οουΐθιν ἀ65. γόπθϑ 6] ]65-πηδπη65, 

σοπηπια ἀλπ5 1 ἐρ![Πὲΐϊο σιγαλόεντα, ν6185 

236, πιὰ]5 465. οὐποιηθηΐβ αν οῖνα 481 [65 

ἀῤφοογαΐοηξ. ϑολοίϊος : ἔχουσι γὰρ αἱ ἡνίαι 

ἐλεφαντίνους ἀστραγάλους ἑχατέρωθεν, 
δι’ ὧν ἕλχουσιν οἱ ἡνίοχοι. 

δ86. Ἐπὶ βρεχμιόν, 5.0 [ὰ μανία βυρό- 
τίθασθ ἀθ ἰὰ [ἄϊ : 5. 16 δἰποῖριιῖ. Οὗ δὲ 
αἰηδϑὶ 7486 1 δπίθπάθπε ργθϑῆπθ ἴουδβ 165 ἃπ-- 

οἶθπ5. Οπο] 4ιιθ5-ἰιπ5 Θχρ!φασίεπὲ βρεχμός, 
Ιὰ Ῥγϑπιϊὸγα νουϊὸργθ ἐὰ σοι. ϑδολοίϊος : ἣ 

τοῦ αὐχένος σπονδυλώδης ἀρχή. Οπ πε 

ἔόοσνα ἰ6 πηοΐῖ 416 ἀΔπ5 06 Ρᾶδδᾶρξ, 
587. Ἑ στήχει, “ἐδέοναἑ. 1, ἰδὶθ 5᾽ 65 6π- 
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ὄφρ᾽ ἵππω πλήξαντε χαμαὶ βάλον ἐν χονίησιν. 

Τοὺς δ᾽ ἵμασ᾽ Ἀντίλοχος, μετὰ δὲ στρατὸν ἤλασ᾽ ᾿Αχαιῶν. 

Τοὺς δ᾽ Ἕχτωρ ἐνόησε κατὰ στίχας, ὦρτο δ᾽ ἐπ᾽ αὐτοὺς ὅ90 

χεχληγώς" ἅμα δὲ Τρώων εἵποντο φάλαγγες 
χαρτεραί᾽ ἦρχε ὃ᾽ ἄρα σφιν Ἄ ρης χαὶ πότνι᾽ Ἐνυώ: 

ἡ μὲν ἔχουσα χυδοιμὸν ἀναιδέα διϊοτῆτος, 
Ἄρης δ᾽ ἐν παλάμῃσι πελώριον ἔγχος ἐνώμα᾽ 

φοίτα δ᾽ ἄλλοτε μὲν πρόσθ᾽ “Ἔχτορος, ἄλλοτ᾽ ὄπισθεν. 595 

Τὸν δὲ ἰδὼν ῥίγησε βοὴν ἀγαθὸς Διομήδης. 

Ὡς δ᾽ ὅτ᾽ ἀνὴρ ἀπάλαμνος, ἰὼν πολέος πεδίοιο, 
, 3... ῇ --᾽᾿ Ὁ ] στήῃ ἐπ᾽ ὠχυρόῳ ποταμῷ ἅλαδε προρέοντι, 

ἀφρῷ μορμύροντα ἰδὼν, ἀνά τ᾽ ἔδραμ᾽ ὀπίσσω᾽ 

ὡς τότε Τυδείδης ἀνεχάζετο, εἶπέ τε λαῷ" 600 
Ἂ - 

Ω φίλοι, οἷον δὴ θαυμάζομεν “Ἕκτορα δῖον 
αἰχμιητήν τ᾽ ἔμεναι χαὶ θαρσαλέον πολεμιστήν. 
Τῷ δ᾽ αἰεὶ πάρα εἷς γε θεῶν, ὃς λοιγὸν ἀμύνει: 

᾿ ἔστ [ Π - " .Ὁ 5 Ἂ,, 9 ] χαὶ νῦν οἱ πάρα χεῖνος Ἄρης, βροτῷ ἀνδρὶ ἐοικώς. 

Ιοπούς ἀδπ8 ἰὰ μοιι581ὃ 16, δὲ 16 σοῦ Ρ5 γοϑίθ 

4αΘΙ 6 ἔθπηρ5. ἀθθοῦΐῦ ἰθ5 Ρ᾽θ 5. δὰ [Δ]. 
- Ἀμάθοιο. θὰπ5 Ἠοπιὲγε, ἄμαθος 5ἰσῈ]- 
16 Του] οι "5, ΘΟ ΠῚ Π16 ἄμμος, 1ὰ Ῥοιιβδι το οἱ 

16 580]6 ἀ6 ἴὰ ρ]αῖπθ, οἱ Ψάμαθος, ψάμ- 
μος, 16 58 016 ἀπ τἱνᾶρο ἀθ 1ἴὰ τηϑὺ οἵἱ ἀπ 

Ρογὰ ἀππ ἤσανο, Οδίζο τϑιπάγαια οβὶ α᾽Α- 
γϑίαυ 6. τπηόπιθ, ἃ ΡΥΌΡΟΒ ἀ᾽ αἴγ6 5. ρΡᾶ588- 

568. Ἐποίαϊῃθ, οἱ, γϑργοάμε ΠΟ Βθυυ δῖοι 
ἀπ οὐἸτίααο: ἐνταῦθα δὲ ὅρα χαὶ ὡς οὐ 
ταυτὸν ψάμαθον εἰπεῖν χαὶ ἄμαθον, 
ἀλλὰ ψάμαθος μὲν ἔστιν ἣ χαὶ ψάμμος, 
ἄμαθος δὲ χόνεώς τι φαίνεται εἶδος. 

ὅ88. [Ὄφρ(α), ἄοπδο, Ἰυδαυ ἃ οο {6 : 
ΘΟΙΊΠη6 ὈΪὰ5 Παϊΐ, γοὺ58 δ57. 

ὅ98, Κυδοιμόν ἱπάϊᾳιια Ξε] οπιοπὲ 1 ο[[δὲ 
ΡΙοάιῦ Ρὰν ἴὰ ργόβοποο α᾽ ἕπγο. (δ ααϊ 16 
Ῥτόῦνθ, ο᾽εϑῦ 16 σομηρ!τηοπί δηϊοτῆτος. ()η 
Ἰδοῦ. ογαϊπαϊγθιηθηΐ ἰοὶ ἀνθὸ ππὸ πιδἾπ5- 
οα]6. Ογαὸπιρ, 16 Τιυιπι!θ, οϑὲ ποιϊοπηθηΐ 

ῬΘΙΒΟΠΗΪ 6 ἈΠ|ΘῈΓΒ ; Πηαῖδ [ὰ πη α]ιβοιϊο, Ἰοΐ, 

ο5} π|8] μ]αςόο, 
ὅ96. Τὸν δὲ ἰδών, Βοίῃα, «αὶ ἃ το]όγό 

βοάποοιρ ἀ᾽ εϊαΐιιβ. θὴ δἴϊθποθ, π6 βιρρουίο 
Ρὰ5 σδἰαϊ -οἰ : α Ἐπ ἰδϑίπιιϑ ᾿ϊαΐυ5: Π66 δ1ι- 

« ἀϊοπάοβ. μαΐο 1105, «αὶ ἀϊραμηπλα ὀχειι- 

« βᾷῃΐ, δου) )άπλι5 τὸν δ᾽ ἐσιδών, φυοά νοῦ- 

« Βύυχῃ 8815 [γθ 65 δὲ ἀρ ἨοπΊουτη. » 
ΤΙ ἴαυξ γόρόξον δῆσον : ἃ 4πο1 "οπ ἢ ͵ άδο 
πθ Ῥγοῦνο-[-} Ρᾶ5. ἀπ ἀϊσαμηπηα ΡΥ ΠΉΙ[9 

ὅ97. Πεδίοιο, φσέμι Ιορὰ] : ἀὰπ5 ἰὰ 
ΡΙαϊπο. ΟἸΘΙ 4ιι65- απ ὁπ ἴοπὲ πῇ Ῥάγ ΕΠ 
ἀέροπάαμὲ ἀ᾽ ἰών : δητδησιις πιέξει σανηρὶ, 
γογαζ ἰὰ ποῖος 11, 785. 

ὅ99. Μορμύροντα, Μ᾽ερνιοπέοη, ΟἾδ5ὲ 

ἊΠῸ οποπηαϊορόθ. «ϑολοίϊος : ὠνοματοπε- 
ποίηται ἣ λέξις ἀπὸ τοῦ ψόφου τοῦ ἐν τοῖς 
ὕδασι γιγνομένον. 1,6 γεῖ5. εϑὲ ἍἈ1||6ὰι5 
ΤΠ ΠΙΆ ]6 ρὰν 1 Πὰν πηΟπ6 εἰ 16 τππουνο- 
τηϑηΐ. 

601. Οἷον δὴ θαυμάζομεν (φιαπέορονε 
γ105 τεῖγαὐλιι)" οὐ 1661.) ὀφαϊναιῖ ἃ »εα ΡΟ ΡΟΓΟ 
Ψ6ΡῸ 1α γγχῖνανῖτιν", ἄν οο ἀπ6 ᾿Ἰμ ΘΠ ΟΠ ἸΓῸΠ1- 

46 : « Ο᾽δδὲ 6116 πλορυ 6 οπ σόα] 

αυ Ἠθδοΐον, ... » Αὰ ᾿ἰθὰ 46 οἷον, Δάνουθο, 
ἀαρΙ {π65-ιὴ5 δηϊοπάσηϊ ψιαΐδηι 586 γΆρρουν- 
ἰαπΐ ἃ αἰχμιητήν, οἱ δυρρ!όεπί ὄντα. 1,ε 
5605 Τοβίθ 16 τηδιηθ. οὐ. Ὀ]0.5 θὰ5 ἴὰ ποῖο 
ἄπ νοϑὺ5 638. 

008. Δ(έ) Ρϑιὲξ 56. ἱγαάιυιϊγο ἰοὶ μὰν εἰ 
δίοη  --- Πάρα, ς᾽ ἐδ:-ἀ-ἀἴτο πάρεστι. 

θ04, Κεῖνος. Πίοιηδάδ ᾿ηοπίτο Νατϑ ἀἃὰ 

ἀοῖϊρε; σὰν 1] γϑοοπηαῖξ, στᾶσα ἃ ἰὰ νὰ 5.- 

πδΐαγο] ]α ἀοπὶ 1᾽ὰ ἀοιό Μίποῦνθ, 48] οϑὲ 
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Ἀλλὰ πρὸς Τρῶας τετραμμένοι αἰὲν ὀπίσσω 605 

εἴχετε, μηδὲ θεοῖς μενεαινέμεν ἶφι μάχεσθαι, 

Ὡς ἄρ᾽ ἔφη" Τρῶες δὲ μάλα σχεδὸν ἤλυθον αὐτῶν. 
Ἔνθ᾽ Ἕχτωρ δύο φῶτε χατέχτανεν, εἰδότε χάρμης, 
εἰν ἑνὶ δίφρῳ ἐόντε, Μενέσθην ἈΑγχίαλόν τε. 

Τὼ δὲ πεσόντ᾽ ἐλέησε μέγας Τελαμώνιος Αἴας 610 

στὴ δὲ μάλ᾽ ἐγγὺς ἰὼν, καὶ ἀκόντισε δουρὶ φαεινῷ, 

χαὶ βάλεν Ἄμφιον, Σελάγου υἱὸν, ὅς ῥ᾽ ἐνὶ Παισῷ 

ναῖε πολυχτήμων, πολυλήϊος - ἀλλά ἑ Μοῖρα 
ἘΚ δ. ΄ λ Π ᾿ Ὰ γ᾿ ἐπιχουρήσοντα μετὰ Πρίαμιόν τε χαὶ υἷας. 
Τόν ῥα χατὰ ζωστῆρα βάλεν Τελαμώνιος Αἴας, θ1ὅ 

νειαίρῃ δ᾽ ἐν γαστρὶ πάγη δολιχόσχιον ἔγχος" 
ἷ 

δούπησεν δὲ πεσών. 
ε 

οδ ἐπέδραμε φαίδιμος Αἴας, 

τεύχεα συλήσων " Τρῶες δ᾽ ἐπὶ δούρατ’ ἔχευαν 

ὀξέα, παμφανόωντα᾽ σάχος δ᾽ ἀνεδέξατο πολλά. 

Αὐτὰρ ὁ λὰξ προσύὰς ἐχ νεχροῦ χάλχεον ἔγχος θ20 
δ' ἃ. ἢ ἐσπάσατ᾽ " οὐδ᾽ ἄρ᾽ ἔτ᾽ ἄλλα δυνήσατο τεύχεα καλὰ 

ὦμοιϊν ἀφελέσθαι" ἐπείγετο γὰρ βελέεσσιν. 

Δεῖσε δ᾽ ὅγ᾽ ἀμφίθασιν χρατερὴν Τρώων ἀγερώχων, 
οἵ πολλοί τε χαὶ ἐσθλοὶ ἐφέστασαν ἔγχε᾽ ἔχοντες" 

οἵ ἑ, μέγαν περ ἐόντα χαὶ ἴφθιμον χαὶ ἀγαυὸν, θ2ὅ 

γόθ!]απιθηξ 16 σι Θυυ ον ἃ ᾿᾿ἔπουπιθ ἴάποο 4] 
ΤΩΔΥΌΙ6 ἰαπἰόξ ἀδναπὲ ἑαπιὸὶ ἀθυυὸγα Ἡφοΐου. 

60ὅ. ᾿Αλλὰ.... Τιοιηδά 6. σοπλτηαπά8 ἃ 568 
5014αἱ5 α᾽ἐξγ ῥυιπάθηϊβ, τηλ15 ΠῸπ Ρὰ8 1ὰ- 
ΟΠ165 : 115. σϑου]ουοπῦ, 1815 5858 Θθβ56} ἐδ 

[αϊγθ ἴδοθ ἃἴιχ βππμθμπιὶθ (πρὸς Τρῶας τε- 
τραμιμένοι). 

006. Μενεαινέμεν Ροὺυγ μιενεαίνειν, 
ἄπ 16 56π5 46 1᾿Ἰπηρόγαι, 1.65. ϑϑοἠοϊίος 
ἐραἀαϊδθηξ 66. τηοῦ Ρᾶγ προθυμεῖσθαι. 
ΒΟΚΚΟν, 4] ἐουιὲ Εἴφι, ομάᾶπρο παΐμρε}]6- 
τηθηΐ μενεαινέμεν δη μενεαίνετε. 

609. Μενέσθην.... (ΟΘ Μέμεϑεὸβ οἵ οδὲ 

ἈΑποβίαϊο σϑοπῦ ἱποοῃηι15. 

612. Ἄμφιον. Τ ἴα! [αῖτθ ππ ἀϊβίπο- 
τοπ οπέχο οοῦ Απηρ ἶτι5, ἢ]5 ἐς ϑέϊαριβ ἀδ 
Ρᾶδβθ, δὲ Απιρμῖι5 Εἰ5 ἀθ Μόγορβ,Θ τὰ (65 
ἄφιχ σμοίς φαΐ οοιημηαηάαϊομξ [65 50] ἀαἵϑ 
ἀ᾽ΑΡ ἐδ οἵ ἀβε Ῥὲβο. Ἠοπιὸγθ αἀἷξ π6 δϑὶαὶ- 
οἱ μένε ἀδναπὶ Τυοῖθ, παῖς 1] πθ γὰσοπίθ 

Ῥοϊπΐί 88 που. ---- ΠΥ ἃ, ἀη5 [6 νϑὺ5, ἐθιιχ 
ἸΙσΘμ 65 τη 65, φι ἰοπρ ἀὰπη5 Ἄμφιον, 
οἵ υν Ὀγεΐ ἀδπθ υἱόν. ὕογοΖ 168 ποῖθϑβ [], 
880 ΦΕΥ͂, 478. 

61ὅ. Ζωστῆρα. ον. ἰὰ ποῖδ ΤΥ͂, 182. 
619. Σάχος. Α͵αχ ρογίαϊξ ὑπ ου ΤΟΥ 

«αἱ 16 οοινγαῖξ ἀ65 Ρ]6 45 ἃ ἰὰ τόΐθ.  ογο 
Ι6 σόοιε ἀθ 88 γοίγαϊίθ ἰογοίθ, ΧΙ, ὅά44-574. 

621. Ἄλλα.... τεύχεα, α᾽ ιν 5. ἈΓΠΊ65, 

᾿ο᾽οϑι-ὰἃ- αἰνο 165 ἃν Πη65 ἀ᾿ΑΠΊΡΉ 5. Α]ὰχ δϑὲ 

[ογυοό ἀδ 56 οοπίθηϊξοι ἀν ΟἿ" γϑγό δὰ ργὸ- 

ῬΓΘ ἰδποθ. ᾿ 
628. Ἀμφίόασιν, 1 ρῥγοϊδοϊϊομ : [ὰ 

Ἰαἴτο 416 βουποπάγαϊρηϊ 105 ΤΟΥ 6 ἢ5. ΡΟτιν 
ἀῤίεπάγνο ἰὸ οαάδνυθ. ουθζ 0]5. Παὰὶ [ὰ 
ποία ἀμ νοὺ 2399. 1.65. «μϑολοίΐθς ἵγα- 

ἀυΐίδοηί ἀμφίδασιν μὰν ὑπερμάχησιν, 

οοπαθαΐ 46 ἀδΐρηβο. 
625-626. Οἵ ἕ;,.... ὕογαξ ΙΓ, δὅ84-685 

δὲ ἰο5 ποίβϑ 51} 065 ἄθιιχ υ6 15. 
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᾿ ἢ 3. Ἃ ΄ οινῷ Ὗ , ὥσαν ἀπὸ σφείων " ὁ δὲ γασσάμενος πελεμίχθη. 

Ὡς οἱ μὲν πονέοντο χατὰ χρατερὴν ὑσμίνην. 
Τληπόλεμον δ᾽ ἹΠραχλείδην, ἠύν τε μέγαν τε, 

ὦρσεν ἐπ᾽ ἀντιθέῳ Σαρπηδόνι Μοῖρα χραταιή. 
Οἱ δ᾽ ὅτε δὴ σχεδὸν ἦσαν ἐπ᾽ ἀλλήλοισιν ἰόντες, 680 

υἱός θ᾽ υἱωνός τε Διὸς νεφεληγερέταο, 

τὸν χαὶ Τληπόλεμος πρότερος πρὸς μῦθον ἔειπεν 

Σαρπῆδον, Λυχίων βουληφόρε, τίς τοι ἀνάγχη 
πτώσσειν ἐνθάδ᾽ ἐόντι μάχης ἀδαήμονι φωτί ; 
ψευδόμενοι δέ σέ φασι Διὸς γόνον αἰγιόχοιο 635 

εἶναι " ἐπεὶ πολλὸν χείνων ἐπιδεύεαι ἀνδρῶν, 

οἱ Διὸς ἐξεγένοντο ἐπὶ προτέρων ἀνθρώπων. 

Ἀλλ᾽ οἷόν τινά φασι βίην ἩΗραχληείην 
εἶναι, ἐμὸν πατέρα θρασυμέμνονα, θυμολέοντα 
ὅς ποτε δεῦρ᾽ ἐλθὼν ἕνεχ᾽ ἵππων Λαομιέδοντος, 640 

ἕξ οἴῃς σὺν νηυσὶ καὶ ἀνδράσι παυροτέροισιν, 
Ἰλίου ἐξαλάπαξε πόλιν, χήρωσε δ᾽ ἀγυιάς. 

Σοὶ δὲ χαχὸς μὲν θυμὸς, ἀποφθινύθουσι δὲ λαοί. 

Οὐδέ τί σε Τρώεσσιν ὀΐομαι ἄλχαρ ἔσεσθαι, 
ἐλθόντ᾽ ἐκ Λυχίης, οὐδ᾽ εἰ μάλα καρτερός ἐσσι, θ4ε8 

628. Τληπόλεμον. ΤΊόρο!ὸπιε ἐταῖς {]5 
ΦἬδγοαϊο δὲ ρθε ῖ-8]5 ἀς Τυριΐον. Ἄονο 1], 
6δ8-670. 

629. Σαρπηδόνι. ϑαγρέάδοπ ἔξαϊς 415 46 
Φαριῖον, ἌοΥ. 1ὰ ποίβ 1Π, 876. 

688, Τίς τοι ἀνάγχη, ο᾽ εοἰ-ἀ- ἀἴτα τίς 
ἀνάγχη ἐστί σοι; φιῶ εἰδὲ πεοοοοϊίας 6519 

686. ᾿Επιδεύεαι, ἐπ δγῖίον 65. ΤαΑϊιόσγα!ο- 

Ἰεπηθηΐ : 11 ἰ6 τβάπαιθ θαι οοιρ ΡΟῸΙ ὀΐγα 
ἃ Ἰἰδὰν Βαπίθαγ, 

686. Εἶναι"... Νοιι5 Τϑιγουσνοηβ ἰοὶ ἰ6 
ἴοχίθ θυ πηι ἀπ τηὰπαβοῦῦ ἀ6 Ὑ δηΐβ6, οἵ 

165. ϑολοίϊος Α, ο᾽ δϑι-ὰ- αἴτια 165 οἷρποϑ Ἃ᾽Α- 

γἰϑίασααθ, ᾿᾿αργόσέ ἀὰ σοπηπηθηϊαῖτε Ἃ᾽Α - 
χἰδίασ πὸ ΡᾺΡ ΑΥἹδιοπίοιβ, 165 οχίγαϊ5. 46 

Πιάγιμθ, ἀ᾽ Ἠέγοάϊοη, 46 Νίσαπον, δὲ 165 
ποΐε5. ἀπ βαγαπῦ σοπηρι]αΐθιι 465. “παῖ 
Θ ΑΤΠΠΠΔΙἼΘΠ5. 

687. Ἐπὶ προτέρων ἀνθρώπων, ἀα 
[6 Π105 465 Βοπηπηθ5 εἰ δυϊγείοϊβ. 

038. ᾿Αλλ᾽ οἷόν τινα, 56 φιιαίονν νέγιιι, 
γέροπά ἃ τπ6 Ρθηδόδ ξοιιδ-θηΐθηάμο ; πολ; 

ἐς πὸ 6 γϑοϑογηδίαϊοπέ ρμαϑ. Οὗ δδί αἴπϑὶ 
406 Τ᾽ ΧρΡΙΙᾳαθπὲ ἰὸ5. ΡΠ] οΙοραθ5. πιὸ- 

ἀουπθϑ. Αὐἱδίασααθ δπΐθπάαϊε οἷον σΟπιπιθ 
ΘΧοΪαγηατίοπ : ἡ διπλῇ, ὅτι τὸ οἷον ἐπὶ 
θαυμασμοῦ. Ατδίορμαπα 46. Βυζάποθ [᾽ἃ-- 
ναὶϊξ δπΐοπᾶι ἀθ τηόιηθ. Τ υναπηΐομ [1581 

ἀλλοῖον ἐπ πῇ 868] πιοῖ, ΤΙόροϊὸπιθ ἀἰγαῖξ 
αἴουβ σὰ Ἤργουϊα ἃ ὀϊό πὸ σΈοΥΥΟ. δέοι 

εἰἰγγόνοιε ἀθ ϑαυρέάοπ. Οδἴίε ἰθοοῃ δϑὲ 

66 }16 4ὰ6 Βοῖμε ἃ ργόξένόβ, 16. Ἵγοὶβ 486 
οἾδϑὲ Αὐϑίαυ 56 40] ἃ ΤΆ]50π. (τη ράγο 168 
νοῖ5 604-602. Ουὰπὶ ἃ βίην Ἡρακληείην; 
ΝΟΥ. 1 ποῖθ 11, 658, 5 βίῃ Ἡρακληείη. 

6899. Θρασυμέμνονα. «“ολοίϊο5 : τολμη- 

ρὸν, θρασὺν ἐν τῷ μένειν, ἢ θρασέως 
ὑπομένοντα ἐν τῇ μάχῃ. 

640. Ἕνεχ᾽ ἵππων. [Π 5᾽ἀρτ 465 ομθναιχ 
416 Τιαοπηόάοι ἀναὶδ ΡΥ Οπαῖ5 ἃ Ἠογοα]6 ΡΟῈΡ 
Ιὰ ἀόῤ!ννάποο εἰ Ἠέβίοπο, οἱ 406 Τιὰοπημέάοη 

γοίιϑαι! 6 01 ἀΟἼΠΟΥ, 

θ4δ. Οὐδ᾽ εἰ μάλα χαρτερός ἐσσι π 
νϑαΐ ρὰ8. ἀἶν ψι6 Τ]ὁροϊὲπιθ οοπδοπΐ ἃ 
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ἀλλ᾽ ὑπ᾽ ἐμοὶ δμεηθέντα πύλας Αἴδαο περήσειν. 

Τὸν δ᾽ αὖ Σαρπηδὼν, Λυχίων ἀγὸς, ἀντίον ηὔδα" 

Τληπόλεμ᾽, ἤτοι χεῖνος ἀπώλεσεν Ἴλιον ἱρὴν, 
ἀνέρος ἀφραδίησιν ἀγαυοῦ Λαομέδοντος, 
ὅς ῥά μιν εὖ ἔρξαντα χαχῷ ἠνίπαπε μύθῳ, 650 

οὐδ᾽ ἀπέδωχ᾽ ἵππους, ὧν εἵνεχα τηλόθεν ἦλθεν. 
Σοὶ δ᾽ ἐγὼ ἐνθάδε φημὶ φόνον καὶ ἦρα μέλαιναν 
ἐξ ἐμέθεν τεύξεσθαι, ἐμῷ δ᾽ ὑπὸ δουρὶ δαμέντα 
εὖχος ἐμοὶ δώσειν, ψυχὴν δ᾽ "Αἴδι χλυτοπώλῳ. 

“Ὡς φάτο Σαρπηδών᾽ ὃ δ᾽ ἀνέσχετο μείλινον ἔγχος θθο 

Τληπόλεμος " χαὶ τῶν μὲν ἁμαρτὴ δούρατα μαχρὰ 

ἐχ χειρῶν ἤϊξαν" ὁ μὲν βάλεν αὐχένα μέσσον 

Σαρπηδὼν, αἰχμὴ δὲ διαμπερὲς ἦλθ᾽ ἀλεγεινή᾽ 
τὸν δὲ χατ᾽ ὀφθαλμῶν ἐρεόεννὴ νὺξ ἐχάλυψεν. 

Τληπόλεμος δ᾽ ἄρα μιηρὸν ἀριστερὸν ἔγχεϊ μαχρῷ 660 

βεύλήχειν, αἰχμιὴ δὲ διέσσυτο μαιμώωσα, 
ὀστέῳ ἐγχριμφθεῖσα, πατὴρ δ᾽ ἔτι λοιγὸν ἄμυνεν. 

Οἱ μὲν ἄρ᾽ ἀντίθεον Σαρπηδόνα δῖοι ἑταῖροι 

ΡΓοπάγο ϑαγρέδου ροὰν ὰἢ Ὀγάᾶνθ. Τ᾽ Ἰπα]- 
ολΠ πὰ 406 ἴὰ ναϊθαν ἀ Ὧπ οοπάϊἰοππεῖ : 
γιοτι, φμαπά πιέπιθ ἐπ σου αἷς τα ὅγανο. 

648. Κεῖνος, ο6 Βέγοβ : Ηεγοαϊο, 

664. Κλυτοπώλῳ. δολοίϊες : ἐνδόξους 
ἵππους ἔχοντι, οἵ 5ἰπιρ]επιεπὲ τῷ, ἱππιχῷ. 
Οὐο] χα 65-ιὴ5 σογαϊθηΐ ἀλη5 οοἰία ἐρ!Πὸΐα, 
βουνϑηΐ Ἰοϊηΐθ δὰ ποπὶ 46 Ρ]αΐοῃ, [᾿1πάϊ]οα- 

ἤθη ἀθ ἴὰ ρυΐϊδβαποθ ἴθυτιθ]6 ἀπ ἀἶδα : οὗ 
χλυτή ἐστιν ἣ ἐπιπώλησις, οἷον ἀχουστὴ, 

διὰ τὰς ἐπὶ τοῖς ἀποθανοῦσιν οἰμωγάς. 
ΑΡο]]οηΐα5 56η]6 ργδΐζου ἃ Αὐιβίαυ αι οθίξα 
λυΐζατγθ ἱπίεγργέϊξαϊϊοπ. Ναδαβ 11 Ὑ ἃ {πὸ 
Ἰδοιπθ, βυϊναηξ ΓΠ, 6 γ5, ἀδη5 16 ἑοχῖθ ἀ᾽Αρο]- 
Ἰοπΐμ5. [ἃ νσᾶῖθ Ῥγαρῆγαβα α᾽ΑΥΙβἔαυ 786 ἃ 
ἀἴβραγι, δὲ ἴδ ποπὶ ἀ᾽ Αὐιβϑίαγαᾳιιθ ϑϑὲ χϑϑίέ 
810 465 Δρβϑυγαἰτέβ φαὶ ποπὲ ἀποιη γρρουῦΐ 
ΑΥ̓́ΘΟ 500 5υϑβίδιηθ 46 οὐ ἹΠ 486. 

θ6δ. Ὁ, ἐμ, ἀξίευπαϊπό δι νθ8 βυϊνδηΐ 

ΡᾶΡ Τληπόλεμος. 6 πιόπιθ, νῦξ 667- 
θ68, ὁ.... Σαρπηδών. 

666. Ἁμαρτῇ; δοάδ) ἐέπιμονὉ: ἀ6 ἅμα, 
οἱηιιϊ, οἴ, βθῖοη Οαγίϊα5, 46 ἰὰ γοὶπα ἀρ, 
4ἱ σοπεϊοηΐ 1 Ἰαέα ἀ᾽ λἀαρίατοη. ΑΥἸϑίαυ 8 
6η. [αϊδαϊξ ἀπ 6 ΔΡόοοορα 46 ἁμαρτάδην, νεἰρὸ 

ὁμαρτήδην, εὐ 1’ ἐογίναις ἁμαρτή, οχγίοῃ. 
ϑολοίϊθς : ὀξύνει δὲ ὃ Ἀρίσταρχος, βου- 
λόμενος αὐτὸ τοῦ ἁμαρτήδην ἀποχε- 

χόφθαι. Τ  ἀΠΑΙΟρΊΘ ἄνθος 165 διΐγ85 Δάν θυ) 65 
δ τὴ ἃ [αϊξ ργέϊέγον 16 εἰγοοπῆρχθ 5ὰν ἃ 
ἤμπαϊθ, Ἠέγοαϊεπ ἐουίναϊξ τηέὴθ ἁμαρτῆι 
(ἁμαρτῇ), ἄνες ἰοῖα δάβογιξ:. 1,6 βοῃο]αϑὲθ 
ἀ᾽ ΑἸηπιοηΐαβ : οἵ δὲ περὶ ἫἩ ρωδιανὸν πε- 
ρισπῶσι, χαὶ προσγράφουσι (Ξοἴίοοέ τὸ ι). 
Οπ ἃ ἄἀοπο [6 ομοῖχ, ροῦτχ 1 ἐογιίαγθ, θη 8 
ἁμαρτή, ἁμαρτῇ οἱ ἁμαρτῇ. Νοῦβ βαϊνοιβ 
᾿πϑαρα ἴδ ρ]ὰβ οοπίουπιθ ἃ 1΄Δπδ]ορίθ. 
Οὐδπὲ ἃ ἴὰ Ἰεφοπ νυΐσαῖτθ, ὁμαρτῇ» οἾ 68 

ἀπὸ ἴαπϊα 465 οορίβίθβ, εἵ σἱθπ ἀ6 Η]8. 
ὙΥοΙ, ἀὰη5 ᾽Οάγοεόε, ΧΧΙΙ, 81, ἃ τηῖβ 

ἁμαρτῇ; Ἰἰοία 5οιβογῖῦ, Οὗδϑδὲ ἱπαάνθυζαποβ 

βᾶη5 ἀοπΐε: οἂν 1] δάορίε ραγίουξ ἁμαρτῇ 
ἀδη5 1᾿7ἰαάε. 

661. Βεδλήχειν ἅνϑὸ ἴθ ν διρῃοῃῖσαθ, 
Ῥοὺν βεύθλήκει, οσοιημηα ἤσχειν, ΠΠ, 388, 
Ρουν ἤσχει. 

662. Πατήρ. Τυρ]ίον 5αιινθ ἰὰ νἱθ ἃ 501 
615 οδέέε γοῖ5 ὁποονο (ἔτι) ; πιᾶ15. Ρ] 5 τανὰ 

ϑαγρόάδομ δθῦὰ ᾿ϊνυό ἃἂὰ ἀδϑέϊη. 1] δὲ τα 

Ρὰν Ραΐγοοϊϑ, ΧΥ͂Ι, 480. 
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ἐξέφερον πολέμοιο᾽ βάρυνε δέ μιν δόρυ μαχρὸν 

ἑλχόμενον᾽" τὸ μὲν οὔτις ἐπεφράσατ᾽ οὐδ᾽ ἐνόησεν 665 

μηροῦ ἐξερύσαι, δόρυ μείλινον, ὄφρ᾽ ἐπιθαίη, 

σπευδόντων᾽ τοῖον γὰρ ἔχον πόνον ἀμφιέποντες. 

Τληπόλεμον δ᾽ ἑτέρωθεν ἐὐχνήμιδες Ἀχαιοὶ 

ἐξέφερον πολέμοιο" νόησε δὲ δῖος Ὀδυσσεὺς, 

τλήμονα θυμὸν ἔχων, μαίμιηδε δέ οἱ φίλον ἧτορ᾽ 610 

μερμήριξε δ᾽ ἔπειτα χατὰ φρένα χαὶ κατὰ θυμὸν, 

ἢ προτέρω Διὸς υἱὸν ἐριγδούποιο διώχοι, 
ἢ ὅγε τῶν πλεόνων Λυχίων ἀπὸ θυμὸν ἕλοιτο. 

Οὐδ᾽ ἄρ᾽ Ὀδυσσῆϊ μεγαλήτορι μόρσιμον εν 

ἴφθιμον Διὸς υἱὸν ἀποχτάμεν ὀξέϊ χαλχῷ" 615 

τῷ ῥα χατὰ πληθὺν Λυχίων τράπε θυμὸν ᾿Αθήνη. 
ἜἜνθ᾽ ὅγε Κοίρανον εἷλεν, ᾿Αλάστορά τε Χρομίον τε, 
᾿Αλχκανδρόν θ᾽ Ἅλιόν τε, Νοήμονά τε Πρύτανίν τε. 

ΚΕΝ Καί νύ χ᾽ ἔτι πλέονας Λυχίων χτάνε ὃῖος ᾿Οδυσσεὺς, 
εἰ μὴ ἄρ᾽ ὀξὺ νόησε μέγας χορυθαίολος “Ἔχτωρ. 680 

Βῇ δὲ διὰ προμάχων, κεκορυθμένος αἴθοπι χαλχῷ, 
δεῖμα φέρων Δαναοῖσι" χάρη δ᾽ ἄρα οἱ προσιόντι 

Σαρπηδὼν, Διὸς υἱὸς, ἔπος δ᾽ ὀλοφυδνὸν ἔειπεν᾽ 
Πριαμίδη, μὴ δή με ἕλωρ Δαναοῖσιν ἐάσῃς 

χεῖσθαι, ἀλλ᾽ ἐπάμωυνον᾽ ἔπειτά με χαὶ λίποι αἰὼν θ8ὅ 

666. ὋὌφρ᾽ ἐπιδαίη. ΒοΙΠ6 : « τιξ ΘΙ 7 
ες οσοπδοοηονοξ; αοά [σοῦ α οατὰ ῬΤΟΒΙθ6- 

« "αὶ Βαϑῖα ἔδιμοιὶ ἱπῆχα, » 
667. Σπευδόντων οϑῖ οοποϊἀόγό σοτημη8 

ἀδρεπάδπε ἀκα οὔτις : πόηιο.... {65 εἰπιατνέζιεη, 
46 ῥγέϊογο 1 θχρ!!οαΐίιοι 46 άρπον, σπευ- 
δόντων; φδέπι Δ 5ο]α : εἰμγη, Μαοεϊιανέ, 
ἀΔη5 ἰθὰν ᾿γόοϊ Ιαΐοα, Ηοτηὸνα ἀοπηθ 165 
Ἰἀέο5 ἃ πιθϑιγθ, δ π6 [αἱξ μὰ5. 465 οι ]- 

ἨΔΙ5ΟΠ5 46 σγαμημηαί θη βαγδηΐ. --- Ἀμφιέ- 

ποντες, οἴοα (δι) οὐομραΐϊ. Τι 6556} 168] 

ἐϊαιξ 46 ϑᾶινον ἰὰ ρϑύβοπηθ 46 ϑαγρέάδοῃ. 
670. Τλήμονα, ἀ᾽ Ἀργὸθ 165 «ϑοϊοίϊος, 

ἐᾳαυϊναιξ ἃ εὔτολμον, εἰ μαίμησέ οἱ ἦτορ 
5 σ "6 αυ Ό] γ5886. ὀϊαϊ! μοσϑέδό ἀη6 νἱο-- 
Ἰοπίθ ράβϑϑιοῃ, ὕουοΖ ἰὰ ποίς Χ, 231. 

678, “Ὅγε γράοπάδῃϊ, οοιηπιθ 46] 41|6- 

[οἱ5 {6 δὰ Ἰαϊα, ἂχ βθοομ τηθ γ6 6 

πλεόνων Λυχίων, 
Ῥῆγαθθ, ογολ ἰὰ ποίθ 1, 190. - Τῶν 

ἐφέον σι. μάτιν Δ) 1)" 47)} 

1,γοίονμη, ἀρ ἴὰ νυ] σαῖγθ ἴοι] 465 ΤΥ ΟΙΘἢ5 
(41 ἀναἱῖ ἃ 58 ρογτέθ). 1.6 γϑὺβ 676, Τῷ ῥα 

χατὰ πληθὺν Λυχίων.... οοτπππδηΐα οΪαϊνο- 
τηθπΐ 1 ἜΧΡΓΥΘΒ5ΙΟΠ. . 

676. Τῷ ῥα, φιμανθ ἐρίέι"; τιαῖθ αὐτῷ, 
ἰδ, 6ϑὲ 8008 - δαηΐθπάθι (ἔτραπε θυμὸν 
αὐτῷ). 

677-678. Κοίρανον.... ΒΡ] αδ᾽θ 5 465 ΤΥ - 
ΟἰΘῃ.5 [πόϑ μὰν Ὅ]γ5586. οπὴὲ 465 ΠΟΙΠΟΠΎη68 

ἀλη5 ᾽ν ό6 ρσγβοῦᾷθ; Ρθυβοπ πο] πιθηΐ, 115 

βοΐ ἴοιιβ ἸΠΟΟΠ 115. 

685. Αἰών, νἕέία, ϑαγρέάδοπ, οὐπιπηθ 16 

Τοιπμάν 6 Επδίαιῃθ, πὸ ἀθιηαμάο υἱθπ Δα} 6 

ἜΠ0586 46 ἀθ πο ρμοϊηΐ ἐΐγθ Ἀραπάοηπέ διιχ 
Θηηρληΐδ. 11 ἃ [1 16 ϑδουῆοο ἀδ δὰ υἱὲ; 

τλὰ15 1] νοπάγαϊξ τποὰγ ἀἀπΠ8. 65. ΠΊΠΓ5 
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ἐν πόλει ὑμετέρῃ, ἐπεὶ οὐχ ἄρ᾽ ἔμελλον ἔγωγε 

νοστήσας οἴχόνδε, φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν, 

εὐφρανέ έειν ἄλο ̓ " τε ἔγρῶν χαὶ νήπιον υἱόν. 

Ὡς Ἐπ τὸν δ᾽ οὔτι προσεφὴ Χορυαϊολος" Ἔχτωρ, 

ἀλλὰ παρήϊξεν, λελιημένος, ὄφρα τάχιστα 690 

ὥσαιτ᾽ Ἀργείους, πολέων δ᾽ ἀπὸ θυμὸν ἕλοιτο. 

Οἱ μὲν ἄρ᾽ ἀντίθεον Σαρπηδόνα δῖοι ἑταῖροι. 
εἶσαν ὑπ᾽ αἰγιόχοιο Διὸς περικαλλέϊ φηγῷ" 
ἐχ δ᾽ ἄρα οἱ μιηροῦ δόρυ μείλινον ὦσε θύραζε 

ἴφθιμος Πελάγων, ὅς οἱ φίλος ἦεν ἑταῖρος. θ90 

Τὸν δ᾽ ἔλιπε ψυχὴ, κατὰ δ᾽ ὀφθαλμῶν χέχυτ᾽ ἀχλύς" 
αὖτις δ᾽ ἐμπνύνθη, περὶ δὲ πνοιὴ Βορέαο 
ζώγρει ἐπιπνείουσα χακχῶς χεχαφηότα θυμόν, 

Ἀργεῖοι δ᾽ ὑπ’ Ἄρηϊ καὶ Ἕχτορι χαλχοχορυστῇ 
οὔτε ποτὲ προτρέποντο μελαινάων ἐπὶ νηῶν, 100 

οὔτε ποτ᾽ ἀντεφέροντο μάχη, ἀλλ᾽ αἰὲν ὀπίσσω 

χάζονθ᾽, ὡς ἐπύθοντο μετὰ Τρώεσσιν Ἄρηα. 
Ενθα τίνα πρῶτον, τίνα δ᾽ ὕστατον ἐξενάριξαν 

ΑἼΠΟοΙ. Τι6ϑπηοῖβ οὐχ ἄρ᾽ ἔμελλον ἔγωγε.... 
ἀϊδοπὲ 41} 56 ὁτοιῖὲ ἔγαρρέ πηουἐθ]]οπηθηΐῦ. 

690, Παρήϊξεν. ΗεοΐοΣ οὐάα ἃ 1ὰ πέοο5- 
βι16 βιρῃαὶέθ ἃ υϑὺ5 679, 1] ἔλιιξ ἀγγόξου 
165 πηαϑϑᾶορο5 ἀ ἼΠ]γ556. ϑαυρέάομ τ οουτὲ 
ΡοΪπὲ υἴϑααθ α΄ ἐΐγε ἀραπάοῃηπό, δὶ Ἡδοίου 
Ρᾶ556 εἴ πθ 'ὰϊ τέρομπα ρᾶ8, 66 π᾽βδὲ ροϊπί 
ἸΠ56Π 51} }1{6, πὶ ΠῸΠ Ρ]115 ῬΆ55105 46 ᾿ὰ- 

ΤᾺ 1]]6 ιν. ἈΘΡΟΙ556: 165 τθοβ, οἾδϑὺ Ἀ55Ε1ῈΓ 
66 416 ἀδιηᾶπάβ ϑαγρέάοῃμ. 

692. Οἱ, διι;, ἀότεγπιϊηέ 9115 Ἰοΐπ μὰ 
ὅτοι ἑταῖροι. 

695. Φηγῷ. (δ Βόξτοθ, οἱ, 5ϑΐοι 165 τη0- 
ἀθυπθ5, 66 ομόπθ ἃ ο]απάβ ἀοιχ (φιφει"οτι5 

ὁδοιεἰτι5), 586 ἀγθϑϑαῖξ, ἀαργτὸβ Ηοιηὸγο, ἃ 

Ρδὰ ἀς6 ἀϊδίαποθ 46 ἰὰ ρουτίε ϑοίθ. 1] δὴ 
εϑὲ «ιυθϑίίομ ἀδη5 Ὀ] 5: γ5 Ραβϑϑᾶρθϑδ. ΘῈ} 
Ι6 ΡΙαπ ἀε ΝΙουϊαϊάὸπ5, 1] 65ὲ ἃ 1᾽ οχιγόμπιητό 
ποχάὰ ἀτπι γ]ὰρ ο ἀθ Βουπαν ΔΗ]. 

694. Ὧσε θύραζε ἁπλοϊχῶς εἶπεν 
ἀντὶ τοῦ ἔξω. [Επδια1}6.] 

09ὅ, Ἰ]ελάγων. Ῥέϊαροπ 68[ ἱποόππι, 
696. Τὸν δ᾽ ἔλιπε.-... 1εἱ, οομημλο ἃ ρὑγο- 

Ρὺ5 ἀ πόθ, νϑῦβ 310, ὝὝΜΗΝ ΘΙΏΡΙΟἾΘ ΡᾺΓ 

ἈπΆΪΟσίθ, ΡΟΙ ΘΧΡΥΪΠΙΟΥ τιπ6 ἀφία!Παποο, 

1ε5. ἔθυπηθ8 “αἱ ΔΙΠΘῸγ5 σἰρηϊβοπε [ὰ του. 
Ταχθιαθονρ οἰΐθ 66 ἐδ] θαι ΘΟΠΊΠῚ6 ὈΥῚ5 511} 
ἴὰ παΐαγο τηϑπηθ. 

697. ᾿Εμπνύνθη, νεἶρο ἀμιπνύνθη 
Ὕογα2 ἰὰ ποίς ΧΧΙΠ, 47. 

698. Ζώγρει ροὺν ἐζώγρει : γεὐοοϊαδαι. 
ΤῬᾶπβ5 ἀ᾽ αγ65 ρᾶβδϑαρθβδ, ἰ8 γεῦθα ζωργέω 
ΒΙσ.1Π6 ργεν αν νίναπέ. Ἐπϑίαϊῃθ : ὅρα δὲ 

τὸ ἐζώγρει ἐνταῦθα, ἀντὶ τοῦ, ἀνεζω- 

πύρει ἀγείρουσα τὴν ζωήν᾽ ἀλλαχοῦ δὲ 
ζωγρεῖν λέγει τὸ ζῶντάς τινας ἀγρεύειν 

αἰχμαλωσίας νόμῳ. --- Καχῶς χεχαφηότα 
ἀέροπα ἀθ θυμόν, απώνπαηι, Ἰὰ γϑϑριγαῖοι. 
ΤΙ σι σπῖῆθ 4π6 σοί βεδριναῖοπ ἐΐαϊε μὰ 16- 
Ἰαηΐθ, ορρυθϑϑέθ, Οἱ ΘΌΡρΡοβδα ὑῃ συ 

χάπω, ἡιίηῖον" ἴ᾿ αἱ», οἴ ἀπ Βα Ὀπἴα πε χάφος, 

ΒΥ ποῦν 46 πνεῦμα. Ἠοιηὸνα πὰ απ 16 
ΡαγΠοῖρο μανίαις ροέξψαρ χεχαφηώς. 

700-702. Οὔτε:... 1,65 τϑοβ θχόοαϊοπξ 
Ἰθαν τϑίγαϊθ οοπίογιηέπιθπξς ἀἰιχ θ᾽ βοιρ- 

[οπ5 46 ΠΙοπιδά 6. Επδίαιμο : χαθὰ φθάσας: 

παρήγγειλεν ὁ Διομήδης. ἡ ΟΥ̓́Θ μἷμπ5. Παιιΐ 
[65 νϑὺβ 606-606. 

703. Ἔνθα.... Οοπηράγο ΡΣ Ί 6, δἰ πόϊάε, 

ΧΙ, 664, 



190 ελΊτλ πὶ | [Υ] 
“ 

Ξ 
γ,͵ζ' 2 δ Ἀντίθεον Τεύθραντ᾽, ἐπὶ δὲ 

“ 

Εχτωρ τε Πριάμοιο πάϊς καὶ χάλκεος Ἄρης; 
2 

ἐ πλήξιππον Ορέστην, 705 

Τρῆχόν τ᾽ αἰχμητὴν Δἰτώλιον, Οἰνόμιαόν τε, 

Οἰνοπίδην θ᾽ Ἕλενον, καὶ ᾿Ορέσδιον αἰολομίτρην, 

ὅς δ᾽ ἐν Ὕλη ναίεσχε, μέγα πλούτοιο μεμτηλὼς, 
λίμνῃ κεχλιμένος Κηφισίδι: πὰρ δέ οἱ ἄλλοι 

ναῖον Βοιωτοὶ, μάλα πίονα δῆμον ἔχοντες. 710 
Τοὺς δ᾽ ὡς οὖν ἐνόησε θεὰ λευκώλενος Ἥρη 

Ἀργείους ὀλέκοντας ἐνὶ χρατερῇ ὑσμίνῃ, 

αὐτίχ᾽ ᾿Αθηναίην ἔπεα πτερόεντα προσηύδα" 

Ὦ πόποι, αἰγιόχοιο Διὸς τέχος, Ἀτρυτώνη, 

ἢ ῥ᾽ ἅλιον τὸν μῦθον ὑπέστημεν Μενελάῳ, 115 
"7 ΟῚ ν ΟῚ , 5 , 

Ι͂λιον ἐχπέρσαντ᾽ εὐτείχεον ἀπονέεσθαι, 

εἰ οὕτω μαίνεσθαι ἐάσομεν οὖλον Ἄρηα. 
Ἀλλ᾽ ἄγε δὴ χαὶ νῶϊ μεδώμεθα θούριδος ἀλκῆς. 

Ὡς ἔφατ᾽ " οὐδ᾽ ἀπίθησε θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη. 
Ἡ μὲν ἐποιχομένη χρυσάμπυκας ἔντυεν ἵππους 720 

Ἥρη, πρέσόα θεὰ, θυγάτηρ μεγάλοιο ἹΚρόνοιο᾽ 

70ὅ - 707. ᾿Αντίθεον.... Τοῦ. 665 αγθοβ 
ἰπό5 μὰν Νῖαγβ δ μὰν Ἡθοΐου βοπῦ ᾿ἱποΟπΠι18, 

βϑα! ρϑυϊ-ἐΐγα Ογοβδίθ, δἱ ο᾽δϑδὲ 16. τηδπιθ 
ἀομῦ μάν] ΑΡρο!]οάουθ, οἵ «αὶ ἐϊαϊς Ε]5 
ἀ᾽ Αὐομόϊοῦβ, ΠΥ ἃ ἀπὸ ἀἴρ]6 α’ ΑΥΙβίαυ 46 
5} 16 γϑὺβϑ 70ὕ, ἃ ργΌροβ 46 1 Ποπη ΟΠ γτηϊ6 
ἀθ οοὲ Οτγοϑῖθ οὐ ἀπ [|5 ἀ᾿ Αραπηθίηποῃ : 

τη Ϊ5, ΡΤ ἸΠΘ ΘΥΥΘῸΙ ὈΙΖΑΓΤΘ 4165 οοΟρ βίθβ, 

Ϊὰ ποῖ ἀ᾽ Αὐβίασιιθ ἃ ὀϊό ἰγαηβρονγίέα ἃ 
Τδαϊηγαβθ, αὶ πὰ τῖθη 46. Θοιμπηη Υ60 
Τ᾽ Ηϊϑέοϊχο 46 14 [ἿὯγ2116 465 Αγ 465, πὶ ρϑαῦς- 

ϊγθ ἄγϑο διιοιπθ ἃαΐγθ βίοι : ὅτι ὁμώ- 
γυμος οὗτος τῷ Ἀγαμέμνονος υἱῷ Ῥεύ- 
θραντι. ΠῚ δὲ ἐνϊἀοπὶ απο Τεύθραντι 651 Ιὰ 
Ῥοιι Ὀρέστῃ. ΝοῖδΡοιν  ἢ5 ΒΡ μΟΒΘΥ 4’ Α- 

Τἰβίαγ {ιι6 π᾿ να μΡᾶ5 [218 486. Ποπὶ ΡΙΌΡΓΘ. 

Ουὰπά οἡ ἃ αἴ ἰδ Π5 ἀ᾽Αραιηθιῆποι, ὁπ. ηἾἃ 

Ῥᾶ5 βοβοῖῃ 46 ἀἴν Οὔεϑίθ. Τδαθῃγα5 δδὲ της 
Δα ΠΠ1οη [αἰΐο μὰ ΦΌΘΙΖαΘ Ἰσπογὰπέ, 41 π6 
νουϊαῖϊὲ Ρὰ5 {αΐοη μὰϊ 568 πηέργεπάγ 511} 66- 
Ιὰ] ἀ65 ἀθιιχ σιθυυοῦβ α᾽ Ηοπιὸρε {1 ἀγαϊξ 

Ἢ Π ΠΟΙ ΠΥ 16 ἀδη5 16 μὰΪα]5 46 Μγοὺποβ. 
707. Αἰολομίτρην, ἃ 1ὰ τηϊῖγα ᾿αγο]όθ. 

γογοΣ, ΠΥ, 1837, 1 ποίθ 501 ἰὰ προ. 
708. ὝΛλῃ-. ἴογεζ 11, ὅ00, οὰἁ Ὕλην 

σομηρίθ Ρου ἀπ ϑροπάόθ, Αὐ᾽ϑίαυαθ : ἣ 
διπλῇ, ὅτι Ζηνόδοτος γράφει Ὕ δ᾽ " ἔστι 
δὲ τῆς Λυδίας ἣ Ὕδη, ὁ δὲ ἀνὴρ Βοιώ- 

τιος χαὶ χώμη Βοιωτίας ἣ ὝΛλη᾽ καὶ ὅτι 
νῦν συνεσταλμένως λέγεται ἣ πόλις, 

ἐχτέταται δὲ ἐν τῷ Καταλόγῳ διὰ 
μέτρου. 

709. Λίμνῃ.... Κηφισίδι, 16 1Δο ἀα (έ- 
ῬὮ156 : [6 1δο ἰουπηέ μὰν 1Ὲὲ Οόρϊβδα 46 Βόοιϊο, 
ΟΡἀἸπαϊγθηθηῦ πομημηό ἰὰς ἀ6 (ΟμΒ6 οἵ ἴὰς 
(οραΐ5. 

7ι1. Τούς: ΗδοΐοΣ οἱ Νίαυβ. 

714. Ὦ πόποι.... ὕογοζ ο6 νϑῦβ, [1, 
167. 800 ὦ πόποι, νογ6 2 ἰὰ ποίβ 1, 
δά. ; 

71, Τὸν μῦθον, οἾ65-ἀ-αἴτε ἐχεῖνον τὸν 
υὖθον. ΠῚ 5᾽αρὶξ οοπιπθ αἷτ Ηδυπθ, 46 
Ζαρα οἤοβα ἀδ Ρ]ὰ5 416 4165 Ῥᾶγοϊθβ : 

ἐμά φμοά οἴϊτα σογμιοπθ ἀδοίαγανί,ει, Τι6 
τηοῦ [γᾶποδῖθ δπραρθηιοτνέ γα αΐγαιϊς ὈΊΘΠ 

μῦθον. 
716. Ἴλιον.... ὕογε 11,418. δὲ 1 ποίθ 

ΘᾺ (6 ΨΕγ5. 
720, Χρυσάμπυχας, αμγοὶς ρμἡαίονῖς 

ογιαΐοσ, ἅτι [γοηΐὰ] ΟΡ. 
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Ἥδη δ᾽ ἀμφ᾽ ὀχέεσσι θοῶς βάλε χαμπύλα χύχλα, 

χάλχεα, ὀχτάχνημα, σιδηρέῳ ἄξονι ἀμοίς. 

Τῶν ἤτοι χρυσέη ἴτυς ἄφθιτος, αὐτὰρ ὕπερθεν 

χάλχε᾽ ἐπίσσωτρα προσαρηρότα, θαῦμα ἰδέσθαι" 729 

πλῆμναι δ᾽ ἀργύρου εἰσὶ περίδρομοι ἀμφοτέρωθεν. 

Δίφρος δὲ χρυσέοισι καὶ ἀργυρέοισιν ἱμᾶσιν 

ἐντέταται, δοιαὶ δὲ περίδρομοι ἄντυγές εἰσιν. 

Τοῦ δ᾽ ἐξ ἀργύρεος ῥυμὸς πέλεν αὐτὰρ ἐπ᾽ ἄχρῳ 

δῆσε χρύσειον καλὸν ζυγὸν, ἐν δὲ λέπαδνα 
δ,.} 

1590 

χάλ᾽ ἔδαλε, χρύσει᾽ " ὑπὸ δὲ ζυγὸν ἤγαγεν Ἥρη 

ἵππους ὠχύποδας, μεμαυῖ᾽ ἔριδος χαὶ ἀυτῆς. 
" 3 

Αὐτὰρ Αθηναίη, χούρη Διὸς αἰγιόχοιο, 

732. Ἥδη. Ἡέδέ 6ϑ8ὲ ἰοὶ 1ὰ βουναῃέθ ἀθ 

Τάποι : 616 Ἰὰϊ τηοπῖθ 805 οΠὰν ρἱὸδο ἃ 
Ρ᾽ὸοθ. ἘΠῚ6 Θομμπθ πο 6 ῬΔΡ πηθιξγα [65 ΤΟ 68 
(χαμπύλα χύχλα) αἰχ ἄδιιχ οὐϊόβ ἀπι ΟΣ 
(ἀμφ᾽ ὀχέεσσι). 

728. Ἀμφίς 7οι6 Ἰοὶ 16 υὸϊθ ἀ ἀπο ργό-- 
Ῥοβιζίοπ, δὲ ο᾽δδὲ 46 οϑϊθ ργόροβι πο {16 
ἀῤρεπά ἄξονι. Ἐ65 ἄθιχ τοῦθ Ραγάδθβ 
ἀ᾽ αἰγαῖπι του πθπξ 501 τι Θϑϑῖθα 46 ἔδυ. 

724. Τῶν..... ἴτυς, 16 Ροαχίουν ἀ᾽61165: 16 
Ρουγΐοιν (65. στοϊθϑ: [65 Ἰδηΐεβ 4] ἴον- 
πηαϊοηξ ἰ6 σθροΐθ. 

726. Χάλκχε᾽ ἐπίσσωτρα. Ο᾽ εεὲ 14 ράτη!- 
ἴαγθ ἀ᾽ αἰγαϊη 481 ργοϊέρα δχεόυ θαγθιηθηΐ 168 

7λπῖθ5, οἵ 4] δδὲ ρυοργοπιθηῦ 16 Ρουγίοιν. 
726. Πλῆμναι, 165 τηογοιιχ 465 ΤΟ 68. 

7327. Δίφρος, |α 5ἰέρε ἀπ ομιᾶγν. 1,6 τηοῖ 

δίφρος 515 Π1Η.6. 5562 βδουνθηξ ἰ6 οΠὰγ ἰὰ]-- 

ΙηδΙη6; Πηι15 σίόρθ δϑῇ ἴθ 856η8 ῬΙΓΌΡΓΙΘ : 
δίφρος, Ρουν δίφορος, Ῥᾶτοθ Ζιυοπ 5Ὗ 85- 

δαύαι ἄθυχ. 
728. Δοιαὶ.... ἄντυγες, ἀδιιχ ΓΆΠΙΡΕ6Β : 1Π6 

ἀοαθ]6 ταπιρθ. ὕουδ2 Ρ]5 ᾿ναιιΐ, νοῦ5 262, 
Ϊὰ ποία δὰ. ἐξ ἄντυγος. ΟΠ ἸρπΟΙα ο6 

«υ Ἠοτμηὸγο οπίοπα Ῥὰν ἀοαθ]α ταϊηρθ. 1. 
ῬΆΓΑΡ ἢ γα8586. 465 56 ]]ϑίθϑ πὸ ἀομπα 1οὶ 

δυθσαηθ 1ΙΔἐδ πεῖϊζα : αἷ περιφέρειαι τοῦ 

ἅρματος αἱ παραπεπηγνυῖαι" τὰ ἐπὶ τοῦ 
δίφρου ἡμιχύχλια, ὅθεν καὶ τὰ ἡνία ἐξά- 
πτονται. «ϑιμιὲ νογῦα δὲ νοσθδ. 1,65 οοιη- 

τηθηΐαίθ 5 56 ὈΟΥΠΘπΐ ἃ ἔγδη5Ο.Γ6 οἷ ἃ 

ΤΥ ΟἾΓΕ 665 τηοΐβ ν] 465 46 56η5. 16 ΟΥΟΙΧᾺ15 

γΟΪΟμτΘΓ5. 4} 5᾽ἀρὶῖ ἀπὸ ἄντυξ ἃ ράγηϊ- 

ἴαγα οὐνγαρόθ, 1 σανπίΐαγο ἴον πιθ 6]16- 

πηόπι6 ἄγτυξ : ἐδ Ἰὰ, δοιαὶ ἄντυγες, μὰν 

ΟΡΡοβιίίοη ἃ Ἰ᾿ἄντυξ 5λπ8. σαγπίίινθ, {1Π 

αὐΐνο αἶσα ρουΐ-ὀγο 4 π6] 46 οἢο56 εἰ. θ]115 

βαΓΙβ δα ΐ, ----  οἷοὶ 16 56η5 416 ἰὸ βαναπΐ 

ΡὨΠοΙοσιθ Μ. ΕΑ. 'ΤΟΌΡΗΙΘΡ τη6. ῬΓΟΡΌΒ6, 
Ῥοι [65 ἀθαχ ᾿μουργόξαϊοη5. ἀπ πόεθβ. ΡῺΓΣ 
165 ϑολοί θα, οὰ ἀπ τη ΟἿ ἢ5 ΡΟῸΣ 66 4] γ6- 

θάγ6 φοιηπηθ ἀθιχ ᾿πίου ργό τ η5 : « 49 1.ἃ 
περιφέρεια, 4π| [οὐπηαϊδ ἀπ τοῦὲ οοπίϊπιι, 
Ροσναῖδ οοροπάδηξ ἐΐγα οοπδια ένα σοιητηθ 

ἀἄοαθ!θ, ρμῥυϊβααι θη γ᾽ Ροῦναιϊῦ αἸβΕ Πρ 
ὉΠῸ τἄπηρ6 46 ἀτοῖϊίθ δῦ ἀπ6 σαμὴρ6 46 σὰα- 
66. 35 [ἃ βϑθοοπάβ ἱπίδγργέϊαϊοπ Ῥαγαῖξ 
γδρυόβθηϊον ᾿ἄντυξ σομηπηθ ἀπ ἀδηη:-οΘΡοΪ6 
βχό ἃ Ιὰ ραγϊθ ἀπιόνιθαγο ἀπ ομὰν, 81 Ἰθη 

886 γαργέβοηϊθ δα ἀθιῃλ το Ρ.]8. ΘοΙηΠη6 ἀγαηΐ 

Ἰ᾽ουναυΐαγ θὴ απ δ, ΟΝ. ΘΟΠΙΡΓΘπαχὰ “αἾ ἢ 

Αἰξ Ρὰ 5.6 56. 1 ΡΟᾺΤ αἰΐαο 6} 165 γέπ65. 
ΘῚΓΥ δα ἃναϊξ ἀδαχ, ο᾽ἐζα!ῦ ργοραθ] οπιθπὶ 
Ροιν 16 οἂβΒ οὺ 16 παραιδάτης γϑπὰϊ ἃ 

ΘΒδηρον ἀ6 ῬΪαθθ ἅγϑο Ἰ᾿᾿ ἡνίοχος. » 
729. Ἀργύρεος ῥυμός, ἀπ ἔϊπιοπ ἀ᾽γ-- 

βεηΐ.--- Ἐπ’ ἄχρῳ, ἃ Γ᾿ Θχτρόπητέ (ἀπ {{π|0Π}.. 

730. ζυγόν: [ἃ ἔγάνθιβθ ἀιχ ἀθὰχ Ροιυΐβ 
ἀδ ἸΆ 416116 ἐξαιθηξ 165 σθγοθαχ οἱ 601116}5, 

ζεῦγλαι. [65 οἰδναιχ ὀΐαϊθπί. ἃ 1016, 
ΘΟμηΠη6 [65 βαίβ, τὰ 15. 1|5. ραϊθηΐ μὰ [6 
ῬΟΙΓΆ1) δὲ ῬῸ} [68 ὄραμ]οβ, ἀγαηΐ οἤδοαμ ἰδ 

οοὰ ἀδη5 5858 ζεύγλη. ϑαϊναηΐ “ΘΙ 4165- 

1η5, 1] ΠἾὟΥ ἀγα ροϊηΐ ἀ6 6Ο0]Π16γ5. 1,6 1οῖρ, 
ΘᾺ 116 οἱ ἐοα!)ό 6α 6 π|1- ΟΘΡῸ]6 ἃ ἐμ 6 

εχίχόμηό, ρμοϑαϊδ 6 5᾽ δια οἴ τὰ π 5 16 οοὰ 

ἀπ ἐμθνα], οἵ οἡ 16 χα ἃ ᾿᾽αἸἀ6 ἀ6 οουΓ- 

γοΐθ5, λέπαδνα, Ρϑ55665 0115 [6 οοιὶ. (Ἶ 68 
16 ἀδπι-οογοῖθ οἷ 5865 ΘΟ ΓΟΪΘ5 {{| βουαϊθ πὲ 

ἈΪΟΓΒ ἰὰ ζεύγλη. 
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πέπλον μὲν χατέχευεν ἑανὸν πατρὸς ἐπ᾽ οὔδει, 

ποικίλον, ὅν ῥ᾽ αὐτὴ ποιήσατο χαὶ χάμε χερσίν" 790 

ἡ δὲ χιτῶν ἐνδῦσα Διὸς νεφεληγερέταο, 
τεύχεσιν ἐς πόλεμον θωρήσσετο δαχρυόεντα. 

Ἀμοὶ δ᾽ ἄρ᾽ ὥμοισιν βάλετ᾽ αἰγίδα θυσσανόεσσαν, 
δεινὴν, ἣν πέρι μὲν πάντη Φόθος ἐστεφάνωται᾽ 
ἐν δ᾽ Ἔρις, ἐν δ᾽ ᾿λχὴ, ἐν δὲ χρυόεσσα Ἰωχὴ, 7140 

ἐν δέ τε Γοργείη χεφαλὴ δεινοῖο πελώρου, 
Γ δεινή τε σμερδνή τε, Διὸς τέρας αἰγιόχοιο. 

ἌΝ ἈΝ: , ἹΚρατὶ δ᾽ ἐπ’ ἀμφίφαλον χυνέην θέτο τετραφάληρον, 

784-786. ἸΠέπλον.... (865 ν6Υ5 56 γδίγοιι - 
γϑηξ ὙΠΠ|, 398ὅ-987, οὐ Ζόποάοΐο 165 ογο- 

γαὶξ τηΐθιχ ἃ Ἰθὰν Ρ]αθθ χα Ἰοὶ, ΑΥὐϊδίαυααθ, 
ἃ ΘΟΠΓΆΙΓΘ, 165 ἈΡΡΓοῦν δῦ Ἰο] οἱ 165 ἀό5- 
ἈΡΡΤΟαν ας Ἰὰ. ΠῚ 165. ναὶ τπλγόβ. ἰοὶ 
4’ ἀϑιόνβαιιθ5. 585. Οὔ εἶβ : οἱ ἀστερίσχοι, 
ὅτι ἐνταῦθα μὲν «καλῶς χεῖνται, ἐν δὲ τῇ 

Κόλῳ μάχῃ (ο᾽ εβῖ Ι6 ομβιαπὲ ΥΠὴ, μη- 
δεμιᾶς φαινομένης ἀριστείας ς) οὐ δεόντως. 
ὁ δὲ Ζηνόδοτος τούτους μὲν ἀθετεῖ, ἐχεί- 

νους δὲ χαταλείπει. Εὐδίαϊμα [αἱ πο μ πὶ 

465 ἀϑιόυβαι65 ἀοηξ ΑὙἸδίΆγ 16 ἀγα τηδγ- 
4ιό 165 νϑῖβ 784-796: τηδὶβ. 1᾿ΘΧΡΙ ΘΔ ΟΠ 
4} ἀοππδ ἀδ 665 5'ρῃδβ τηλπαπ6 46 οἰαντό 
οἱ ἀ᾽ ἐχαδαοιτυάδ. 

794. Ἕανόν, ἅγνεε οοἰΐα ααδηΐό, δϑὶ 
Δα]ΘοΌ, δὲ βίρηῖῆθ σοιρίθ, πιοοίϊρια. Οπ 
ἃ σὺ ἑανοῦ 5ιι|}5ίαπι, α ὑγοῖ, ΠῚ, 38. 
- Πατρὸς ἐπ’ οὔδει, 811. 6 50] 46 80} 

Ρὲχ6, ο᾽ δϑι-ἃ-αἴγρα ἀΔΠ5 [6 ρα]αὶβ 46 Τυρίτον. 
Μίπορυθ ΒΑΡ ΓΑ] ἀνθὸ Ταριῖζον 80} ἰὰ 9]115 
Πάπα θ οἰπηθ 46 ΠΟΙ ΠΆΡΕ, 

796, Χιτῶν (α).... Διός, ἰογίσαπι ]ονὶς, 1] 
εἰ ἐνιἀθηΐ χα Ἠοπιὸγο ρᾶγ]6 ἰοὶ ἀπ οαϊ- 
ΤΆ556 οἷ ἀ᾽Ἰ1Π6 οοἴτθ 46 τη811165, 16 στρεπτὸς 
χιτών Δ᾽ ΑΥΙδίαγαιθ, Ὑογα θ]05 ᾿δαΐ ἰὰ 
ποΐῖθ 4 γοὺ5 118. 

738. Αἰγίδα θυσσανόεσσαν. ογα2 11, 
447-4ἀλ9 οἱ 165 ποίΐα8 511} 665 Ψ6Γ5. 

789. Φόδος ἐστεφάνωται, ἔιεσα οἰροιιγ-- 

εἰαία ὁ5ΐ, Ἰὰ ἙὰΠῚῸ οϑὺ ὃ Ρογάμπνο ([ουπὶθ 
θοΡάτι 6). δ᾿ ἔον!]5 Φόῤδος μὰν τιπὸ τηα)αβοιθ, 

Ῥᾶγοθ 411 ΠΥ ἃ ἁποιθ γαΐδοῦ ἦ6 6 415- 

ἘΠΠΡΊΙΘΙ 465 πηοΐβ. 4] ϑ νηΐ. Οοϑὲ ππὸ ροὺ- 

50 ΠΗ ΠΟ 10 ἅτ τηότπηθ {πη απο "Ἔρις, ᾿Αλχή 
εἱ Ἰωχή. 81 οπ 16 οοῃϑι ὃν σοπηπη6. ΠΟΠῚ 
ΘοΙμπαμ, 1] ἰααξ οη [δισο ἀαΐα πε ΡΟ 165 

θα 65. 1.86 Ῥοδίΐο πὸ ἀοππθ ἃ 665 δέγεβ 
αυΐηθ δχιϑίθηοθ ἰονῈ Ἀδίραϊο ; οἵ 1] πὸ 

νασξ ροαΐ-ὀΐγο Ρὰ5 1 ρμεῖπθ «υ οι [65 ΡΓΘΠΠ6 
Ῥουν δυΐνθ οἰοθθ {πὸ 465 ἰάέθβ. Αβϑὶ 
4αΘΙ {165-Π 85. π πηρίζοπ -1}5. ἀπιοῖιηθ πηὰ- 

7άβοιυϊο, 

41, Τοργείη ἐᾳυΐναυξ ἃ τῆς Γοργοῦς. 

Ἐποίαι μα : Τὸ Γοργείη χεφαλὴ δει- 
νοῖο πελώρον λέγει χατ᾽ ἀνάλυσιν, 
ἀντὶ ἣ χεφαλὴ τῆς Γοργοῦς τοῦ δεινοῦ 
πελώρου. Νουβ ἅγοπ8 γιὰ ἀΠῸ [ὈγΠη6 ἀπὰ- 
Ιοριο, Π, 64 : Νεστορέῃ παρὰ νηὶ Πυ- 
λοιγενέος βασιλῆος. Θυδηϊ ἃ ἰὰ τα ἀ6 
Μόάιιο, Ὑἱνρὶϊο ἀἰς, Επόϊά6, ὙΠ1Π, 437 : 
« .... ᾿ρβαμαααθ 1π ρθοΐοσο ἀγα ἀογροπὰ, 
« Ἴπι, γουθηΐθμα ᾿πηϊηὰ ΘΟ] 10. 9 

748. ᾿Ἀμφίφαλον χυνέην. Οπ ἃ σαι, ΠῚ, 
565, Μόπέϊα5. ἔγαρραπὲ ἀπ οοὰρ α᾽ ἐρέθ 
Ῥάσὶϑθ απ οἰτηΐϊον ἀπ οάβηαα : χόρυθος φάλον. 
Ῥυΐδαιθ φάλος 651 16 οἰπιῖθν, ὁπ βϑαξ 600 - 
Οἴανα φαΐ πῃ φαδατ ἀμφίφαλος δϑ απ οα56116 
ἃ ἀου]6 οἰταϊοι, οὐ ὰ οἰραῖεν ἀοα Ὁ] υηθ πε 581}- 

Ιαπὲ, 46. χαοῖψαρ αφοη 48} [1116 58 ρυόβθη- 
6 1ὰ ροβιίοη 465 ἀθαχ οὖπε5, Βαϊςεπιδπη 6- 

τοπα μὰν ἀμφίφαλος, 4π6 16 οὖπθ τηότ Πα τι6 
σοῦνγαὶξ οπεϊόγοαθπὲ οὐ ἰοὰΐ ἃ 1 ̓δῃΐουν 16 
οα54π6 Ργοργθιπθηΐ αἷξ, δὲ. 4} ΠὟ ἁναϊξ 

ααῃ οἰπηῖον. (8. βϑῦαὶ ἉΪΟΥΘ. ΘΟΠΊΠῚ6 τ 
ὀά5 486 ἀοα}}]6, οομηροβό ἀἤτπο οαϊοῖία ἀλπ8 

ππ οὖπο. ἀργὸ 1 Ἰηϊουργόξαϊτοα αἀ᾽ΑΥ]5- 
τάν, ἀμφίφολος κυνέη 65: ϑ τ] Θπηθμΐ ἢ 
φᾶβ4αο. οὁτη 46 βοβϑοιῖίθβ ἃ Ϊὰ ραγίϊθ ἀπιό- 

τίθασθ : φάλοι, οἱ χατὰ μέτωπον τῆς πε- 
ριχεφαλαίας ἀσπιδίσχοι. [ἃ ΡΙαρανε 465 
τποάθγπμθθ οηϊθηθηΐ, ἀπ σάϑπ6 οὐπέ 46 

᾿υοβϑϑίζθϑ του ἃ ̓ ᾿δηξοιιν, 66. 4.1 {θηΐ οοπιρίο 

ἀκ 56η5 ρτόρτο ἐδ ἀμφί, 
οομηγοχιῖό ἀπ [γοπίὰ], ἰὰ οὐ δοπὶ [65 ))05- 

86 165, 66. 4] 580 Ῥοὰν {π5}}Π ν΄ 1 Θμαρ]οὶ 

ἀπ οομηροβό ἀμφίφαλος. Οιπαηΐ ἃ τποῖ χυ- 
νέη, οἾδϑῦ ρυόργθιηθπὶ τὰ θοπηρὶ ἄς γϑὰπ 

Να!β 11} Ὑ ἃ τ|Π6 
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χρυσείην, ἑχατὸν πολίων πρυλέεσσ᾽ ἀραρυῖαν. 
Ἐς δ᾽ ὄχεα φλόγεα ποσὶ βήσετο, λάζετο δ᾽ ἔγχος 780 

βοιθὺ, μέγα, στιδαρὸν, τῷ δάμνησι στίχας ἀνδρῶν 

ἡρώων, τοῖσίντε χοτέσσεται ὀδριμοπάτρη. 
“ ὃ " -- " 4 ἀνα λε ὦ Ἂ 
Ηρὴ δὲ μάστιγι θοῶς ἐπεμαίετ᾽ ἄρ᾽ ἵππους 

αὐτόμαται δὲ πύλαι μύχον οὐρανοῦ, ἃς ἔχον Ὧραι, 

ἀ6 οἰΐθπ; πιαῖβ, σομηπηθ 16 ἰαξὶπ σαίθα (θοι- 

πεοὲ ἃ Ρ01]), 11] 56 Ῥυθῃά ροῦν τῇ οάϑαιο 468 
πόα] ἀμϑϑὶ ᾿υἷθπ 416 ῬΡΟᾺΣ τὰ ΘΟανγθ- οὗ 
46 σαν. Ἰοἱ, ΄’ὰ χυνέη ο5᾽ τὰ οά5ηπ6 αἾΟΓ. 

-- Τετραφάληρον, ἃ φιδάγιρ!α. Ῥάπδομο, 
βαϊναπὲ ᾿οχρ]ϊοαϊοπ 46 Βαϊεπηλπη, Π)᾽ Αια 6 5 

τϑρανάθηξ τετραφάληρος ΘΟΠΊΠΙΘ ΒΥΠΟΠΥΠῚΘ 
ἀθ τετράφαλος, 4ιυὶ ἃ φααΐτα οββδίξεβ, οὰ 
ἀααῖγα πὶϊποποθβ, οὰ “λέγ οὗποβ. Ὠ᾽ ἀργὸβ 

Ἐπβίδιμο, 11 ἔαπιξ σὰρρουῖον 16 πιοὲ ἃ φά- 
λαρα, εἰ ΗΠοτηὸνα Ρᾷυ]8 ἀθ αδίνα ομαϊηθιξθϑ 
οὰ ἀ6 σιυδΐγθ ἀπηθϑιχ δἰΐαο μῃόβ ἃ ἰὰ ρατγεὶθ 

ἀπ Θαβααθ 411 σοῦνγο 165 Ἰοῖθ5 : φάλαρα 
δὲ χίρχοι τινὲς τῆς περιχεφαλαίας ἐν ταῖς 

παραγναθίσιν. Οπ πθ 86 ἤριιγε ρὰ5 ἐγὲ5- 
θίδπ Φαδέγθ ῬΑ ΠΆΘΟΙ 65 50} πΠ Θά54π6. ΟἹ 56 
ἤσιγα ΘΠΟΟΓῈ ΠΊΟΪΠ5 {π᾿ ὍΠ᾿ οάσπ6. Ὀΐ558 
ἐΐγα ἃ 1[ὰ ἴοϊβ ἀμφίφαλος οἱ τετράφαλος. 
1,ες χίρχοι α᾽ Ετπιδέατῃ 56 τθοοιαμπηλπάθπέ 465 
ΑἸοχαπάγίηβ : ἐξηγούμενοι οἱ παλαιοί. 
γοϊοὶ 6ῃ οἴει 1ὰ ποίβ Δ᾽ Αὐϊβέαυ]ιιθ : φά- 

λαρα δὲ, οἱ ἐν ταῖς παραγναθίσι χίρχοι; 
δι’ ὧν αἱ παραγναθίδες καταλαμθάνονται 
τῆς περιχεφαλαίας. Νοϊ5 1 ΘΧρ!Ποαΐίοπ ΡᾺΣ 
φάλαρα π᾿ 65ὲ ρυὸτα ΄φυΐηθ Βυροίμὲβθ, Π 
ΒΘ ΠΊ]Ρα 1 Ρ] 115. παΐαγοὶ 46 ἐγαθ αἶγα τετρα- 
φάληρον, ατὸ ὀνϊἑίαπε ρμαπαοῖ, ταοῖ ἃ πιοΐ 
ατ ψιαέρα Λοὶς ὑγιἑίαπέ (ραπαοῖθ 5ου5-6η- 
θη άπ): οἂν φάληρον 65ΐ ἴοι! ἃ 1 ἴοἱ5, 56- 
Ἰοῃ Βαζέπιαππ, οἵ 6 ράπδομβ δὲ Ἰ᾽όριτπὲξα 
ἄπ Ῥάπδομο (Φ» απ). 

744. « Ἑχατὸν πολίων πρυλέξεσσ᾽ ἀρα- 
« ρυῖαν, οοπέμγν ὐὐδίμηι ροαάϊέϊνιις, ἀρέαηε, 

«Βοος δϑὲ ἴὰπι τηᾶρπᾶπη, αὖ γ6] οθηξιπ τ- 
« Βίαπη. ταἑ ΠΕ] 11ι5. ἔθοαπηθηΟ 6556 ροβϑίξ, 
« Υἱάο Ν (ΧΙΠΠΠ),188: Σ (ΧΥΤΠῚ, 610. 51- 
« τῆ]]1ἃ ρογξομΐοϑα 46 Μανία παυγὰΐ 1πίου π5, 

«860, εἰ Φ (ΧΧΙῚ), 407: ἀθ Νερίυπο, 
«Ν(ΧΙΠΠ), 20; ἀθ Τυποπο οἱ ε͵ι15 βαα]5, 

« 770, 78 : πον 56π|6 Π]56 6. ΟΠ τηο465- 

« ἕἴονα [πάογιιπὶ σομητηοπία δὲ Τπάἀφογιπι 

« ΘΕ π6 5 ριθπ πα ϊτιτι, » [ΒΟ1Π6.] 
Οὐοϊ «απ ἦἴ56. ΒοΙ 6, ΠΠυ ρουθοϊθ. οϑὲ 

ἰηοιΐθ, δὲ στίθη 46 ὁ «αι οἷο πἶὸπ ἄρρτο- 
"6, Τὰ Ἀδποπιπηέθς 46 ΊγρΙ]6, 4] Δ Π 6 

δᾶ ἰόϊθ 488 165 ππιᾶρθ5, οϑὲ 6]16- πηόπηθ ἕους 
66. 41} Υ ἃ 46 ρΡἷιυβ παΐαγοὶ, οοπηρατόρ ἃ 
τι Θά54π6 οὰ {᾿οπάναϊοπξ Ρ]ι5 46 οοπὲ π}}}}6 

τόϊεϑ. Οὐ Ι 4165 ἃποῖθη8. ἀγαϊοπὲ ἀοπηό ἄϊι 

νοῦ5 ἀ Ἤοπιδγθ ὑπ θχρ!οαῦοπ {αὶ ρᾶγαῖξ 
45562. γγδϑθιη Ὁ] }0]6, οἱ αφυ Ἐπβδίατῃθ ἃ σἂρ- 
Ρογίόε : τινὲς δέ φασιν.... ὅτι ἑχατὸν πό- 
λεων ὁπλίτας εἶχεν ἐντετυπωμένους ἑαυτῇ. 
1,6 πιοῦ ἀραρυΐαν, σοπηπιθ 6η. ἰατπ ἀρέαπηι, 
86 Ῥγόξθ ἃ ο6 56Ππ5. ΠῚ στϑϑίθ ΘΠ00 16 85562 46 
ΤΟΥ ΘΙΠΠ]θιχ ; τηαὶθ οθοὶ οϑὲ ἀδ ᾿νε αἴν]ῃ, 

Ἡδυπιαππ δηϊοπά μὰν πρυλέες 465 οΠεῖ5 
τα Πα 65, 66. 48] γϑϑίροι πη! [6 ποι γα 465 [- 
θΌγ65 τορυόβοπιθθ δὰ} ἴα οάϑααθ : δθηΐ 
ομοίς 46 ψ}}]]65, οἷ 165 ομοίβ. 465 οδπὲ υ1]}65 
ἀδ 1ὰ Οτὲΐξρ, ΝΜ αἷβ δοπὲ Πριγο5 οἱ οθηΐ πη1}16, 
ο᾽ἐϑὲ τουδ τ ; δ ΠῸ6 ΚΓ Πχέθ 5612}0}]8 5567 ἃ 
58 ῬΪΔ66 511 16 σάϑαιιθ ἀἶππα ἀέδβ86 σιιοῖ- 
τυἱὸγο. Τ᾽ ΠΠΘὰγ5 πρυλέες; ἀΔπ5 ἴοι 165 ἀπ- 

ἔγ65 ρᾶϑϑαρθβ ἀ᾽ Ἠοπιὸγθ, 55.166 Μαπέαςείπς, 

Ο᾽ δὲ ἐπ᾿ 66 86πη5 αυ᾿᾿Αυϊβίαυχαρ 1 Ἐχρ]ίαιιθ 
Ῥαχίουξ, οἱ ἰοὶ πηόπια : πρυλέεσσι" πεζοῖς 
ὁπλίταις. Το ῃγ5 : « Πρυλέες εἱ 5ππὲ ρ6α]- 

«ἴε5: Μ (ΧΠΠ), 77; ΛΑ (Χὴ, 49: Ε (), 
« 744; εἴ φΡτγοίΐδοϊο ἴοθὸβ Ηοπιθυὶ ᾿ηϑ5ρ]- 
α οἰδητί Π1}1] 5ρθοῖ 5115. » 

745. Ὄχεα φλόγεα. Ζο116 Ῥγαπαῖξ 88 η8 
ἀοαία φλόγεα ἃ [ὰ 1οἴέγ6, οἴ 868 τηοαααὶξ 46 
66 αν ἄς ἴδια, σαὶ διγαῖὲ στὸῦ 1ὰ ἀέεββθ. 
ογαΖ θ]ι5 μαΐπΐ ἰὰ ποῖδ 81 16 γϑὺϑ ά. 1] 
εϑὲ ἐν ἀοπὲ {6 φλόγεα π᾿ 68[ φαΐιπθ ἱπηᾶρθ: 
θυ Π]απΐ σοιητηθ [ἃ Παηηπη6, οἷὐ γὰρ] 46 Θοπη πη 

ἴὰ ἢατητηθ. 
747. ᾽Οὐδριμοπάτρη, ἴα 116 ἀἀπ μὲγθ 

Ρυϊδϑαπέ : ’ὰ 116 ἀπ ταν 465 αἀἴθαχ. ϑολο- 

ἐϊ65 : ὄδριμον χαὶ ἰσχυρὸν πατέρα ἔχουσα. 
749. Πύλαι.... οὐρανοῦ. 165 ρΡογίοθ5 ἀπ 

οἷο], ο᾽ εοἰ-ἀ- αἶνθ 165 ππᾶροθ. ΑΥΡϑίασ 8 : ἣ 
διπλῆ, ὅτι πύλαι οὐρανοῦ τὰ νέφη" 
ὁ γὰρ ὑπὲρ ταῦτα τόπος ὁμωνύμως τῷ 
στερεμνίῳ οὐρανὸς χαλεῖται. --- ὥραι, 
Ιε5 ἤδθαυγοϑ : [65 ἀόθϑϑοϑ 465 δ] 505: [65 415- 

ῬΘπϑαΐνι 665 46 Ἰὼ θ᾽] οἵ ἀὰ θθαϊι ἔθιη 08, 

1,65 πυᾶροθ δοηῦ ἴθὰν ἀοιηαῖπθ ῬΓΟΡΙῈ. 
ἘΠῚ65 165 τ ρ] πε οἷν 165 ἀόδρ]οίομιῦ, οἱ οἶθϑὺ 
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τῆς ἐπιτέτραπται μέγας οὐρανὸς Οὔλυμεπός τε, 750 
5» "» -“ὝἪ " Ν "» “ 

ἠμὲν ἀναχλῖναι πυχινὸν νέφος ἠδ᾽ ἐπιθεῖναι. 
Τῇ ῥα δι᾿ αὐτάων χεντρηνεχέας ἔχον ἵππους " 
εὗρον δὲ ἹΚρονίωνα θεῶν ἄτερ ἥμενον ἄλλων, 
ἀχροτάτῃ χορυφῇ πολυδειράδος Οὐλύμποιο. 
Ἷ Ἴ ς ν 

Ἔνθ᾽ ἵππους στήσασα θεὰ λευχώλενος Ἤρη; 750 

Ζῆν᾽ ὕπατον Κρονίδην ἐξείρετο καὶ προσέειπεν " 
Ζεῦ πάτερ, οὐ νεμεσίζῃ Ἄρει τάδε καρτερὰ ἔργα, 

ὁσσάτιόν τε χαὶ οἷον ἀπώλεσε λαὸν ᾿Αχαιῶν 

μὰψ, ἀτὰρ οὐ χατὰ χόσμον; ᾿Εμοὶ δ᾽ ἄχος᾽ οἱ δὲ ἕχηλοι 

τέρπονται Κύπρις τε χαὶ ἀργυρότοξος Ἀπόλλων, 1600 
“7 -“- 2 ΩΣ “7 γι Ἵ 
ἄφρονα τοῦτον ἀνέντες, ὃς οὔτινα οἶδε θέμιστα. 

Ζεῦ πάτερ, ἡ ῥά τί μοι χεχολώσεαι, αἴ κεν Ἄρηα 
λυγρῶς πεπληγυῖα μάχης ἐξ ἀποδίωμαι ; 

Τὴν δ᾽ ἀπαμειδόμενος προσέφη νεφεληγερέτα Ζεύς" 
ἼΛγρει μάν οἱ ἔπορσον ᾿Αθηναίην ἀγελείην, 105 

ἥ ἑ μάλιστ᾽ εἴωθε χαχῇς ὀδύνῃσι πελάζειν. 

Ὃς ἔφατ᾽᾽" οὐδ᾽ ἀπίθησε θεὰ λευκώλενος Ἥρη ς 

μάστιξεν δ᾽ ἵππους. τὼ δ᾽ οὐχ ἄχοντε πετέσθην 
μεσσηγὺς γαίης τε χαὶ οὐρανοῦ ἀστερόεντος. 

Ὅσσον δ᾽ ἠεροειδὲς ἀνὴρ ἴδεν ὀφθαλμοῖσιν, 

ἈΪΠ51 (αἾ61165 Οανγοπῦ οὰ αι 61165 οσιηθῃΐ 
165 βουίββ ἀκα οἰ]. 

760. Οὐρανὸς Οὔλυμπός τε. 1,6 πιοπῖ 

ΟἸγηρ6 ἀόραβϑα 165 πιυᾶραθϑ; 565. 50ΠΙΠΊΘἴ8 
βοηΐ ἄοπο ἀΔη5 [6 οἱδὶ, Ὑοι]ὰ ροῦχα] 1] 
ἴαλυϊ ψὰθ 165 ρουΐθϑ ἄτι οἱ6] 5᾽ουινγαπὶ ΡΟᾺΡ 
Ἰαῖβ56 ῬΆΒ56Γ 165 ἀόεβϑβϑεβ. ἀἾπ6 οἰπηθ ἃ πη6 
ἁαΐγο; δῖ νο]ὰ οομπηπηθηΐ 165 Ηρδιγοθ οπὲ 

ἃ 5 οοσαρογ 46 ΤΟΙ πιρ6 αἰποὶ 486 ἀπ οἷο] : 
τῆς ἐπιτέτραπται, φιΐδιις δον ηιίσδιις 65 Ὲ. 

751. Ἀναχλῖναι.... ϑολοίϊος : ἀνακλῖναι" 
διαστεῖλαι, ἀναζυγῶσαι; ἀναστεῖλαι. ἐπι- 
θεῖναι ἐπιχλῖναι, ἐπιπτύξαι. Βοῖμο : « 7ο- 

« σα] ῬΤΟΡΥΪὰ 1π ἈΡΘΙΙΘΠ 415 ν 6] οἰαιιάθη- 
« 415 [ογ] 5, φαθιηδα πη άπ 1 01ηὶ ἀϊοιιηΐ 

« οάδν,δ "ογ 5. » 

764. ᾿χροτάτῃ χορυφῇ 5Ἰρπ16 οἷ πὸ 
τιὸ5- παὰῖθ οἶπαθ, οὐ 1 δχιίγόιηθ. οἴτπθ ἀπ 

65. δοπιηπιθῖβ, δ ΠΟ μὰβ5 8 ρ]115 Βαπῖθ 

οἰμηθ, ῬαΪδαα6 ᾿6 ΡΆ]α15 46 {πριΐθὺ ἐζαιϊς σὰν 

110 

Ιὰ Ῥ᾽τι5 Ππαυῦΐθ οἰπιθ, οἷ 416 165 ἀόβϑβϑβδ νἱθη- 

πρηΐξ 46 ε6 ρα]αϊβ. Αὐἱδίαυαιι : ἀχροτάτῃ, 
ἀντὶ τοῦ ἄχρα. 

708. .Οσσάτιον, 5 ποηγπιῈ 46 ὅσον, π6 
56 ἔγροινθ πὰ}}6 ῬαΡῚ Δ1}]||6ιγ8. 

769. Οἱ, δια, ἀθίθγπηϊπό τι ν 5 ϑαϊγαπὶ 

ΡᾺΓ 165 βι)οῖβ Κύπρις εἰ Ἀπόλλων. 
766. Ἄγρει μάν, ει υΐεμ, 5011} ,δολο- 

ἐϊος : ἄγε δή. 
766. Πελάζειν, οοπά πίνε νοῦ5 : [69 οἷ 

ΡΙΟηρβον ἀδη5 ({η}166}} 6). 
770-772. Ὅσσον.... Ομδ5 ἴγο]β. ψδὺ5 50} ἢ 

οἰτόβ μὰν Το π ρ ἢ ΘΟΙΏΠΙΘ Ὶἢ ΘΧΘΙΏΡ]6 46 ὕψος, 

ο᾽οϑἰ-ἀτ αἴνὸ ἀθ βα ] πὶ. Οἡ οοππαῖξ 1 1π|]}- 
ταῦοπ ἀθ Βοιθαα : « Αὐἴαπὲ 4 ἢ ΠΟΠπηπΊ6, 
Ἀ5515. 11 Τἱναρο 465 τηθγ8, δοϊζ, ἀ.π τος 

ὀϊενό, ἀἶδορᾷθθ ἀλη8. 65 αἶγϑ, Αὐΐαηὶ 465 
᾿πητηοσ 5. 65. ΘΟΙ 5165. ἹΠἀοιρία}]65 Ἐπ 
{χλινο  Ἰσϑϑηΐ αἶἸη δα, » 

770. Ἤεροειδές ἐφαίναιε ἃ ἀέριον : ρ6» 
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ἥμενος ἐν σχοπιῇ, λεύσσων ἐπὶ οἴνοπα πόντον " 
τόσσον ἐπιθρώσχουσι θεῶν ὑψηχέες ἵπποι. 

Ἀλλ᾽ ὅτε δὴ Τροίην ἷξον ποταμώ τε ῥέοντε, 

ἦχι ῥοὰς Σιμόεις συμδάλλετον ἠδὲ Σχάμανδρος, 

ἔνθ᾽ ἵππους ἔστησε θεὰ λευκώλενος Ἥρη, 715 
λύσασ᾽ ἐξ ὀγέων, περὶ δ᾽ ἠέρα πουλὺν ἔγευεν" ᾿ ἀκ λλδοος ἯΙ χ, 

τοῖσιν δ᾽ ἀμέροσίην Σιμόεις ἀνέτειλε νέμεσθαι. 
Αἱ δὲ βάτην, τρήρωσι πελειάσιν ἴθμαθ᾽ ὁμοῖαι, 

" " 3 , Ε - ἀνδράσιν Ἀργείοισιν ἀλεξέμεναι μεμαυῖαι. 
Ἀλλ᾽ ὅτε δή ῥ᾽ ἵκανον ὅθι πλεῖστοι καὶ ἄριστοι 180 

ἕστασαν, ἀμφὶ βίην Διομήδεος ἱπποδάμοιο 
εἰλόμενοι, λείουσιν ἐοικότες ὠμοφάγοισιν, 

ἢ συσὶ χάπροισιν, τῶντε σθένος οὐχ ἀλαπαδνόν " 
ἔνθα στᾶσ᾽ ἤὐσε θεὰ λευκώλενος Ἥρη, 

Ἶ γι ζὰς Ὑ, 

Στέντορι εἰσαμένη μεγαλήτορι, χαλχεοφώνῳ, 789 

ὃς τόσον αὐδήσασχ᾽ ὅσον ἄλλοι πεντήχοντα" 

Αἰδὼς, Ἀργεῖοι, κάχ᾽ ἐλέγχεα, εἶδος ἀγητοί. 
͵ » . 

Ὄφρα μὲν ἐς πόλεμον πωλέσχετο δῖος Ἀγιλλεὺς, 

αΘΡΘ)1, ἃ ἴγάυθυβ ᾿᾽Ἔβρ8οδ : ρογΐδηξ ἃ γ116 

585. ΟὈβίδο!θ, «ϑολοῖϊος : ἀναπεπταμένου 

τοῦ μεταξὺ ἀέρος χαὶ μηδενὸς ἐμιποδί- 

ζοντος. 

773, Τροίην, 16 Ρ]αῖπε 46 Ττοῖδ. 

774. Συμόάλλετον. 1.6 εοπῆπεπε ἀὰ 51- 
τηοῦΐβ δὲ ἀπι ϑοδιηλπαάγα οὐ Χαηΐῃ6 56 ἴγοινα 

ἃ μϑὰ ργὸβ γϑὺϑ ἴθ τη]]Πθὰ ἀ6 184 θρ]αῖπ6 ἀθ 
ΤΤΟΙΘ. Τ,6 ΘΙπηοῖθ. οοια 46 Ἰ᾽δϑδὲ ἃ ᾿ οποβϑί, 

Αὐ-ἰδδβϑοιβ ἀὰ οοπῆμποηϊ, 16 ϑοαπη πα γ6 

ΡΙΘΠα [π]-πηόπηθ σοί αἸγθοῖϊοι ; Ππηὰ15 1] σθ- 

Ὑἱθηΐ δηϑβιῖα ἃ 51 ἀϊγθοίΐομ. παΐμαγθ!θ, {81 

εβὲ ἀὰὰ διὰ δὰ ποιὰ, ϑοϑιϊίδπχθπὲ 1ἰ υονάα 

ἀόβουπιαῖ5 ἰὰ Ρ]αῖπα ἃ ᾿᾿οἰιθϑῖ, οἵ πο ρ]ι5 

ἃ Ἰ᾽ 6ϑῖ. 
7706. Ἤέρα πουλύν,. ᾧὰ ὄρα15 ὕγοι!- 

ἰαγὰ, Ὑογεῖ ἰὰ ποῖβ 5ιν ἠέρι πολλῇ, ΠΙ, 
984, 

777. ᾿Αμόροσίην, απ πουγγῖτανα ἀϊνίπθ: 
ἀΠῸ ΠΘΡῦ6. ΡΥΌΡΓῈ ἃ ΟΣ 65. ΟΠ δναυΧ 

ἀϊνίηϑ. ΠΠ π6 5 ἈρΡῚΣ ρὰ5. ἰοὶ 46 ᾿᾽ Δα "γοίβι6. 

ϑϑοϊιοίϊος : πόαν τινὰ, ἣν οἱ τῶν θεῶν ἵπποι 
ἐσθίουσι. ογεζ μὶυ5 Παυΐ, νοῖ5 369, 

ἀμιόρόσιον.... εἶδαρ. 1,65. ϑολμοῖϊες ποῖοιϊ 
«ι οιμὲγο ἃ δὰ βοΐῃ ἀθ π6 μὰϑ αἴ ριθ ΟΣ 

οδίτθ ργόνθπαμποα ἃτϊ ϑοδιμαπγθ, ΡρΑΥ 88 
ἀξοϊάέ ἀ65 ΤΥοΟΥΘη58. 

778. Τρήρωσι, {ἱπ|1465. 1 Δά]Θου τρή- 
ρων, ἐριτπὸϊθ ἀθ 1ὰ δοϊοπιρθ, δϑὲ ϑουνθηξ 
ῬΓΒ σοπηηθ 8805 πη, μοι ἀέβισηον [ἃ 
ΘΟ]ΟΠ6. 6}16-τηόιηθ. - Ἴθμα(τα) 651 50- 
ΠΟΠΥ͂ΠΙΘ ἀθ βήυστα, ἀδ ὁρμήματα. (᾽68ὲ 
πὰ ἅπαξ εἰρημένον, τπλὰ15 16. 56Π8 πὖ6δὲ μὰϑ 
ἀοπίοαχ. Ἐπδίατῃς : τὸ δὲ ἴθμα, οὐ σύ- 
νηθες ὃν φράζεσθαι, ἐκ τοῦ ἰέναι γί- 
νεται. 

785. Στέντορι. (Ο᾽ε8: 16 56} ρμαᾶϑϑδᾶρϑ οὰ 
11 5οἱὲ 4υθϑίοι 46 ϑίθηίζου. Ομ βΘΌΡμΟ56 
416 ο᾽ζαῖς ἀπ μόγαπὲ; πηὰϊ5 Ηομηὸγο Π6 [6 
αν μοΐηξ, ὅοὸπ ποὸπὶ δϑὲ γϑϑίς. δῖ αἀἶη 
{γ06. Νοὺβ ἀϊβοῆβ ἢ ϑίθηϊου,, 1Π6 γοὶχ 

ἂς ϑιθηΐογ. 
786. Ὃς τόσον .... τ νεΓ5 56 [θυ ΠῚΪΠ6 ΡᾺΓ 

{Γ018 5Βροημαόε5. 
787. Αἰδώς, ᾿ιοπίε ἃ νοις. οὐ, οἶ65ὲ ὑπ 6 

Βοπίο. --- Κάχ᾽ ἐλέγχεα. ἡ οογοξ 1ἃ ποθ 511} 
ἐλέγχεα, 11, 28ὅ. -- Εἶδος ἀγητοί. [ιἃ 
ἀέεθβθ σορυόοῃα αὰχ ἀτθοθ 46. πον {16 
Ἰοὰσ θοππο πιΐπθ, 46 π᾿ ὄϊν ἱπιροβαπίβ (υ᾽ὰ 

ἸΙοχιόχίριν, 
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οὐδέποτε Τρῶες πρὸ πυλάων Δαρδανιάων 
“ ᾿ " μ. ",»“ “ 

οἴχνεσχον" χείνου γὰρ ἐδείδισαν ὄδριμον ἔγχος" 190 
- δ Ψ' Ἁ “ . ἃ Ἃ “Ὰ νῦν δὲ ἑκὰς πόλιος κοίλης ἐπὶ νηυσὶ μάχονται. 
Ὃ - ὦ 2 ν Ἁ ξ , 

ς εἰποῦσ᾽ ὥτρυνε μένος χαὶ θυμὸν ἑχάστου. 

Τυδείδη δ᾽ ἐπόρουσε θεὰ γλαυχῶπις Αθήνη᾽ 
εὗρε δὲ τόνγε ἄναχτα παρ᾽ ἵπποισιν χαὶ ὄχεσφιν, 

ἕλχος ἀναψύχοντα, τό μιν βάλε Πάνδαρος ἰῷ. 190 

᾿δρὼς γάρ μιν ἔτειρεν ὑπὸ πλατέος τελαμῶνος 

ἀσπίδος εὐχύκλου τῷ τείρετο, κάμνε δὲ χεῖρα" 

ἂν δ᾽ ἴσχων τελαμῶνα χελαινεφὲς αἷμ: ἀπομόργνυ. 

Ἱππείου δὲ θεὰ ζυγοῦ ἥψατο φώνησέν τε- 
Ἢ ὀλίγον οἵ παῖδα ἐοικότα γείνατο Τυδεύς. 800 

Τυδεύς τοι μικρὸς μὲν ἔην δέμας, ἀλλὰ μαχητής. 

ΚΚ αἱ ῥ᾽ ὅτε πέρ μιν ἐγὼ πολεμίζειν οὐχ εἴασχον 

οὐδ᾽ ἐχπαιφάσσειν, ὅτε τ᾽ ἤλυθε νόσφιν Ἀχαιῶν 

ἄγγελος ἐς Θήύας, πολέας μετὰ Καδμείωνας" 
ὃ ῇ , “ 5. ΟΝ ᾿ 4 [τ τ αἰγυσθαί μιν ἄνωγον ἐνὶ μεγάροισιν ἕχηλον 806 

αὐτὰρ ὁ θυμὸν ἔχων ὃν. χαρτερὸν, ὡς τὸ πάρος περ, 

χούρους Καδμείων προχαλίζετο, πάντα δ᾽ ἐνίχα 

[ῥηϊδίως " τοίη οἱ ἐγὼν ἐπιτάρροθος ἦα]. 

789. Πυλάων Δαρδανιάων. Τὰ Ρονΐα ἀδ 
ΤΥ ἀἈπι15. οὐ Ϊὰ ρουνίθ Παυ δηΐθηπο οϑὲ [ἰὰ 

τηδη6. 4 Ἠοπιδγα ΠπΟΠΊπ6. ΟΥ̓ ΠαἸΡ πη ηΐ 
Ρογίβ ϑεόοθ. 

796. Τό μιν βάλε Πάνδαρος ἰῷ. 1 5᾽8- 
σῦς ἀθ ἰἴὰ ἢδοια ἀοπνὶ Ῥαπάδλγιι ἃ Ὀ]658ό 

Ἡοπιδάθ. ουοΖ Ρ]τι5 μαι, νο 5 98. 
797. Τῷ, ο᾽ϑϑξ-ὰ-αἴτο ἱδρῶτι : Ρᾶγ ]ὰ 

ΒΘ, --- Τείρετο. Αποϊόππα νυ]σαῖο, τρί-- 
ὄετο. ϑολοίϊες: ᾿Ἀρίσταρχος, τῷ τείρετο" 
αἱ δὲ χοιναὶ, τῷ τρίῤδετο. --- Κάμνε δὲ 

χεῖρα, ἰἑαδφοναναΐψιις, πιάπιι. Τὶ ταῖς [αεἰ- 
δυό ἀπ σγαπα πηαϑδᾶουο ἀόου! ἀΔη5 165 ὙΟΥ5 

4λά οἵ 5ιϊνηηΐδ. 

798. Ἂν δ᾽ ἴσχων ροιν ἀνίσχων δέ : οἱ 
Βοι!ϑναηΐ. 

800, Ἢ ὀλίγον .... (ὐοποίχιϊδοζ : ἢ Τυ- 
δεὺς γείνατο παῖδα ὀλίγον ἐοιχότα οἶ, 
οορῖο5, Τγάόθ ἃ δηροπάγό πὰ Π15. θοῖι 56πὶ- 
Ἀ]Α0]6 ἃ Τὰ], 

802. Καί ῥ᾽ ὅτε.... ὅδ. νογ8 56. ἴϑυτηΐπθ 
ῬΆΓ ἔγ015 βϑροπήόρρ, 

808. ἘἜ χπαιφάσσειν, 56 ᾿ἴνγγεν ἃ 588 [α- 
γυἷθ, ϑδϑολοίϊος : ἐνθουσιᾶν. δογεῖ ἰὰ ποῖθ 
δι" παιφάσσουσα, 11, 4560. Π᾽ Ἀπῖτ65 1᾽6η- 
τοπάαϊοπὲ 5 πη ρ] πηθπέ, τὸ φανεροῦν ἑαντόν, 
56 ΠΠΟΠΪΤΟΡ ἃγθο 508 οαγδοίογ 6 ΡΙΌΡΓΘ. 

Τυάέθ ἀυγαϊ ἀὐ δα οἴει 86 8οῖιν 61} τη] οῖχ 
ἄδ 5ὸὴ σόϊ ρδοϊῆσιρ. ϑολμοίϊες : ἀν)λ᾽ ἐν 

ἀγγέλου μᾶλλον εἶναι σχήματι. 
804. Ἄγγελος. ὕογεξ 16 γέοϊξ ἀθ οδιϊθ 

Δα θαβϑαάο, ΤΥ͂, 984-998. 

807. Πάντα δ᾽ ἐνίχα. ογο2 ἰὰ ποίβ 
ΙΝ, 389. 

808. Ῥηϊδίως "... ΒΟΙΠΟ : α  ουϑιι5. ροῦ- 
« Ρϑυὰπι ἰπϑορίη5 ἃ Ζθποάοῖο, ἀα απ γάἀθιπη 

« οἸἵπι ραρπανα σοίπουις ΜΠΊΠορνὰ, ΠΙοτηθαὶ 

« απΐοιι Ομ τα ]αγὶ 56. ἀϊοαξ, Οπθπη πυϊά θη 

« νϑύβιιπι σΤΑΙΠ ἃΓοι5. Βα θοῦ Δ (ΤΥ), 

« 390. » Αὐ]᾽δίαγ αι στο]οῖτθ 66. 608 ΘΟἸΏΠΊΘ 

ἈΡϑαν δ : ἐναντιοῦται δέ" ἣ γὰρ ᾿Αθηνᾶ οὔ 
φησι παροτρύνειν, ἀλλὰ κωλύειν. Ἐπ εἴ- 

ἴδε, 11 πὰ ἀποιη ἄγος ἃ βἤσαγον ἀδη5 16 
τοχῖθ, δὲ οἡ ᾿ν 1αἴ586., 16 Πθ 8815 ΡΟΠΥ- 
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Σοὶ δ᾽ ἤτοι μὲν ἐγὼ παρά θ᾽ ἵσταμαι ἠδὲ φυλάσσω, 

χαί σε προφρονέως χέλομαι Τρώεσσι μάχεσθαι. 810 
᾿Αλλά σευ ἢ χάματος πολυδὶξ γυῖα δέδυχεν, 
ἢ νύ σέ που δέος ἴσχει ἀκήριον " οὐ σύγ᾽ ἔπειτα 
Τυδέος ἔχγονός ἐσσι δαΐφρονος Οἰνείδαο. 

Τὴν δ᾽ ἀπαμειθόμινος προσέφη χρατερὸς Διομήδης" 

Γιγνώσχω σε, θεὰ, θύγατερ Διὸς αἰγιόχοιο᾽ 815 

τῷ τοι προφρονέως ἐρέω ἔπος οὐδ᾽ ἐπικεύσω. 
“΄ 7 “ " ΕῚ “ Ε "7 Ά 

Οὔτε τί με δέος ἴσχει ἀχήριον οὔτε τις ὄκνος 

ἀλλ᾽ ἔτι σέων μέμνημαι ἐφετμέων, ἃς ἐπέτειλας. 

Οὔ μ᾽ εἴας μαχάρεσσι θεοῖς ἀντικρὺ μάχεσθαι 
τοῖς ἄλλοις ἀτὰρ εἴ χε Διὸς θυγάτηρ Ἀφροδίτη 820 

ἔλθησ᾽ ἐς πόλεμον, τήνγ᾽ οὐτάμεν ὀξέϊ χαλχῷ. 

Τοὔνεχα νῦν αὐτός τ᾽ ἀναχάζομαι, ἠδὲ χαὶ ἄλλους 

Ἀργείους ἐκέλευσα ἀλήμεναι ἐνθάδε πάντας᾽ 

γιγνώσχω γὰρ Ἄρηα μάχην ἀνὰ κοιρανέοντα. 
Τὸν δ᾽ ἠμείόετ᾽ ἔπειτα θεὰ γλαυκῶπις ᾿Αθήνη᾽ 895 

Τυδείδη Διόμνηδες, ἐμῷ χεχαρισμένε θυμῷ, 

μήτε σύγ᾽ Ἄρηα τόγε δείδιθι, μιήτε τιν᾽ ἄλλον 

ἀθανάτων᾽ τοίη τοι ἐγὼν ἐπιτάρροθός εἰμι. 
32 ἈΝ αἱ οὐ “ Π " ῇ ῳ . Αλλ᾽ ἄγ᾽ ἐπ᾽ Ἄρηϊ πρώτῳ ἔχε μώνυχας ἵππους 

τύψον δὲ σχεδίην μιηδ᾽ ἅζεο θοῦρον Ἄρηα 830 
τοῦτον μαινόμενον, τυχτὸν καχὸν, ἀλλοπρόσαλλον ̓ 

ὃς πρώην μὲν ἐμοί τε χαὶ Ἥρῃ στεῦτ᾽ ἀγορεύων 

400], 80» ἐπιτάρροθος, γογ62 ἴὰ ποίβ ΤΥ͂, 
9590. 

812, "Ἔπειτα τοᾶγααθ ἰὰ οοπβόσαεπο : 
εἴ Ρϊ5, δὲ αἰηϑὶ, αἰπϑὶ ἄοπμο, 

818. Οἰνείδαο. Τγάέε ἐ(αἷξ [τὸν 46 Μόέ- 
Ἰόαρνε οἱ 15 ἀ ΟΕ μέιιβ, τοὶ ἀ6 Οαϊγάοπ 
οη. ΕΤΟ]Ι6. 

818. Σέων εἔ ἐφετμέων, 5γπηϊζὸδε5, ἢ 
50, Π616 ΘΟΠΙΠῚ6 5} Κὶ ἀγαϊΐ σῶν εἴ ἐφετμῶν. 

819. Οὐ μ᾽ εἴας. ,ογο μ]1ιι5. Βαπὲ 165 
ΥΟΥ5 490-132, 

- 828, ᾿Ἀλήμεναι, σοπρΥ ΟΡ αγὶ, 56 ὙΆ556Π1- 
Ἀ]ον, ϑδολοίϊος : ἀθροισθῆναι, συστραφῆ- 
ναι. ΤΡ Πβ πε ἀλήμεναι ο5ὲ μοὰν ἀλῆναι, 

ἄε ἐάλην, δΔογίϑέθ ρα551 46 εἴλω, ἴαϊνα γὸ- 

Ρ]ΙΘν. 
827. Τόγε, ῥγορέθ)" ἦιοο, ἃ υϑΐϑοτι 46 66 

416 76 ἐἶαναῖβ αἴ 46 [αϊνα. 
828, Τοίη.... (ὐδοὶ δομὸνβ 46 πη ΠΕΓΟΡ 

σοπλθῖοθπ 16 νοῖ8 808 πηόνιτογαὶξ 46 ἀἸ5ρὰ- 
γαϊίγο. 

881, Τυχτὸν χαχόν, Πόαιι [χοἴϊο6. Επ- 
[οπά6Ζ, τπὶ Πόαιι «οὶ ηἾεδὲ ρὰ5. παΐυγεὶ, οἱ 

4υθπ 5.010 ράᾶγοθ φαΐοπ 16 νϑαΐξ ᾿]6Π, --- 

Ἀλλοπρόσαλλον, ρΡαϑϑαπὶ ἀ6 Ἰ᾿πη ἃ Τ᾿Δαΐνο : 

᾿Ἰποοηῃϑίδηϊ ΔΠΊ]. 

882. Στεῦτ(ο), 1] ργοϊηθείαις, δόογα 
Ιὰ ποίθ 11, 697. 
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Τρωσὶ μαχήσεσθαι, ἀτὰρ Ἀργείοισιν ἀρήξειν᾽ 
- , ἔξ - - 

γῦν δὲ μετὰ Τρώεσσιν ὁμιλεῖ, τῶν δὲ λέλασται. 

Ὡς φαμένη Σθένελον μὲν ἀφ᾽ ἵππων ὧσε χαμᾶζε, 890 

χειρὶ πάλιν ἐρύσασ᾽ " ὁ δ᾽ ἄρ᾽ ἐμμαπέως ἀπόρουσεν. 
Ἢ δ᾽ ἐς δίφρον ἔδαινε παραὶ Διομήδεα δῖον 

ἐμμεμαυῖα θεά μέγα δ᾽ ἔδραχε φήγινος ἄξων 
βριθοσύνη᾽ δεινὴν γὰρ ἄγεν θεὸν ἄνδρα τ᾽ ἄριστον. 
Λάζετο δὲ μάστιγα χαὶ ἡνία Παλλὰς Ἀθήνη: 840 

Ε ἈΝ “ “. » ς 
αὐτίχ᾽ ἐπ᾿ ᾿Αρηϊ πρώτῳ ἔχε μώνυχας ἵππους. 
5 ε " . 

Ητοι ὁ μὲν Περίφαντα πελώριον ἐξενάριζεν, 

Αἰτωλῶν ὄχ᾽ ἄριστον, Ὀχησίου ἀγλαὸν υἱόν 
τὸν μὲν Ἄρης ἐνάριζε μιαιφόνος" αὐτὰρ Ἀθήνη 

δῦν᾽ ᾿Αἴδος χυνέην, μή μιν ἴδοι ὄδοιμος Ἄρης. 8δη0 

Ὡς δὲ ἴδε βροτολοιγὸς Ἄρης Διομήδεα δῖον, 

ἤτοι ὁ μὲν Περίφαντα πελώριον αὐτόθ᾽ ἔασεν 

χεῖσθαι, ὅθι πρῶτον χτείνων ἐξαίνυτο θυμόν" 
αὐτὰρ ὁ βὴ ῥ᾽ ἰθὺς Διομήδεος ἱπποδάμοιο. 
Οἱ δ᾽ ὅτε δὴ σχεδὸν ἦσαν ἐπ’ ἀλλήλοισιν ἰόντες, 850 

πρόσθεν Ἄρης ὠρέξαθ᾽ ὑπὲρ ζυγὸν ἡνία θ᾽ ἵππων, 

884, Λέλασται, οὐ[ϊέιις 65:. Ο᾽ ὁδὲ 16 ρὰν- 
(16 ρῥΆ551 46 λανθάνω. 

886. Ὡς φαμένη.... Ὑίνρη6, Επόϊαο, 
ΧΙῚΙ, 468 : « ος οοποιιδδᾷ τηδίι ΠΙΘΠ ΘΠ] 

« Φαΐανμὰ Ὑἱγᾶρο Αὐγὶραπι Ταγηὶ τηθαϊὰ 
« ἰπἴον ἰοτὰ Μρεβοιπη Εχουθῖ, οἵ Ἰοηρο 

« Ἰαρϑιαπὶ ἰθπιοπθ το] αἱ: [ρ5ὰ δαθὶῦ, 
« τηδη 546. απάδηΐοθ ἤθους Πα 6 μα 5, » 

886. Πάλιν, δὴ ἃγγϊὸγθ. Αὐ᾽ϑίαναθ : ἡ 
διπλῆ, ὅτι ἀντὶ τοῦ εἰς τοὐπίσω. [1,6 

τηοΐ πάλιν ἃ ἰουουγθ 66 86η5 ἀὰπ8 Ηο- 
πηὸγθ. ογο 1 ποῖος ΤΥ, 214. 

888-839, ᾽Ἔμμεμαυζϊα.... (65 ἀδιιχ ν6Γ5 
50η τησῆπέβ 4 Ὁ) 615 ρὰ" Αὐἱδίασαιθ., 
ΘΟΙΏΠΙ6. ᾿ηα{1165 δὲ υἹά οι ]θ5 : ἀθετοῦνται 

στίχοι δύο, ὅτι οὐκ ἀναγχαῖοι, χαὶ γε- 
λοῖοι, καὶ οὐδὲν ἄρτιον ἔχοντες. 1Ιεὶ, 16 
ΒΥ ΑΤΩ ΤΙΣ Θ ας ἃ ΟἸΡ]16 αι} 5᾽ἀρίσϑαις. 6 
Ροέβι6. (85 νϑὺβ βοῃηΐ Δ πὴ Ά }}]65, οἱ 115 πὲ 

ὁϊτέ απηϊγόβ. ἄνθὸ γαΐϊβοη. ΠΥ ἃ Η]ὰ5 : Ὑ1:- 
δια εἱ Ἀδοὶπθ ο'θη. δοῃΐ 5ΟΌΥΘΠι5. ῬΟῺᾺΓ 

όονῖνο, ᾿η σογπμῖέ σα μοπάθρθ ογηια, 
Ἰ᾽ αὐ ᾽ δ φίδι οΡῖ6 δέ 56 γοριρέ. 

842-848 Περίφαντα.... Ῥόν᾽ ρ]ιᾶ5 οὐ 50ῃ 
Ῥὲγθ Οομόβιιιβ ϑομῦ ἸΠΟΟΠΠΙΙ5, 

846. Δῦν᾽ ᾿Αἴδος κυνέην. 6116 τουδεις 16 

σθαι 46. Ρ]πΐομ, ο᾽ δι -ἃτ- ἴσο ἢ ΘΆΒ6116 

411 1 τϑράλ18 Ἰηγ]51016, Ἐπίθπάοηβ, τῇ 

πυᾶρο ἐραῖ5 41 ἐξζαϊς Ῥοι 6116 66. αι θϑὲ 
Ροι Ρ]αἴοι 16 οαση86 41] 16 γϑπα ᾿πν]510|6. 

ΑὐἹβίασαθ : νέφος δι᾽ οὗ οἱ θεοὶ ἀλλήλοις 

ἀφανεῖς γίνονται. δολοίϊος : νέφος τι χαὶ 

ἀορασίαν. Τι6 ἐάδααε 46 ῬΙαΐοη, όταῖς Ἰ'αἱι- 
Ὑ16 465 Ογοίοροβ. Οὐ έζαια 1 τσ θὰ} ἀ6 Ῥ]π- 

ἴοπι, οοπηηῖ6 ἰὰ [οαἀσο αν ΘΟ]: ἀ6 ΦαρΡῚ ΟΡ 

εἴ 16 τὐ]άθῃς οὐαὶ ἀθ Νερίαπθ. Οὐδὲ ἃ οδ 
θα. 416 ῬΙαΐοπ ἀοναῖῦ ἰ6 ποιὰ ἄς Ἠὰ- 

ἀὸβ οἱ Αἰάὲβ, {ηνέοίδίο. ΟἹ γοῖῦ Ῥουβόθ, 

ἄλη5 ἴῈὰ οιιοίϊον εἰ Πεοιομέθ, νοὺ8 226. 

ἀὐπηό ἀὰ οάβαιθ. ἀ6 Β]υΐοπ :.... δεινὴ δὲ 

περὶ χροτάφοισιν ἄναχτος Κεῖτ᾽ ᾿Αἴδος 
χυνέν, νυχτὸς ζόφον αἰνὸν ἔχουσα. Ατ]δῖο- 
ῬΠάπο Ρῥ]αϊδαηΐθ, ἀλη5 ἐς “οἠαρηίδηδ, ὙΘΥΘ 

889-990 ἃ ΡΙῸροβΒ ἀὰ οϑδαια ἀ6 ΡΙαΐοῃ 

Λαξδὲ δ᾽ ἐμοῦ γ᾽ ἕνεχχ παρ᾽ Ἱερωνύμου 
Σχοτοδασυπυχνότριχά τιν᾽ ᾿Αἴδος χυνῆν. 
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ἔγχεϊ γαλχείῳ, μεμαὼς ἀπὸ θυμὸν ἑλέσθαι" 

χαὶ τόγε χειρὶ λαδοῦσα θεὰ γλαυχῶπις Ἀθήνη 
Ἕ Ἐν Ἷ 5..." - 

ὧσεν ὑπὲχ δίφροιο ἐτώσιον ἀϊχθῆναι. 
Δεύτερος αὖθ᾽ ὡρμᾶτο βοὴν ἀγαθὸς Διομιήδης 80 

ἔγχεϊ χαλχείῳ " ἐπέρεισε δὲ Παλλὰς Ἀθήνη 

νείατον ἐς χενεῶνα, ὅθι ζωννύσχετο μίτρην᾽ 

τὴ ῥά μιν οὗτα τυχὼν, διὰ δὲ χρόα καλὸν ἔδαψεν, 

ἐχ δὲ δόρυ σπάσεν αὖτις. Ὁ δ᾽ ἔῤραχε χάλχεος Ἄρης, 

ὅσσον τ᾽ ἐννεάχιλοι ἐπίαχον ἢ δεχάχιλοι 860 

ἀνέρες ἐν πολέμῳ, ἔριδα ξυνάγοντες Ἄρηος. 

Τοὺς δ᾽ ἄρ᾽ ὑπὸ τρόμος εἷλεν Ἀχαιούς ἀεὶ Ἐριωῤῥς; τε 

δείσαντας " τόσον ἔδραχ᾽ 4. ρὴς ἅτος πολέμοιο. 

Οἵη δ᾽ ἐκ νεφέων ἐρεῤεννὴ φαίνεται ἀὴρ 

χαύματος ἐξ, ἀνέμοιο δυσαέος ὀρνυμιένοιο᾽ 8θ0 

τοῖος Τυδείδη Διομιήδεϊ γάλχεος Ἄρης 
φαίνεθ᾽, ὁμοῦ νεφέεσσιν ἰὼν εἰς οὐρανὸν εὐρύν. 
Καρπαλίμως δ᾽ ἵχανε θεῶν ἕδος, αἰπὺν Ὅλυμπον, 

πὰρ δὲ Διὶ Κρονίωνι καθέζετο, θυμὸν ἀχεύων, 

δεῖξεν δ᾽ ἄμόροτον αἷμα καταρρέον ἐξ ὠτειλῆς, 

8562. Ἀπό.... ἑλέσθαι : ἀφελέσθαι. 
8ὅ4ά, Ὦσεν..., (οπϑίνϊδο : ὦσεν ἀϊχ- 

θῆναι ἐτώσιον ὑπὲχ δίφροιο, ὠνεριεῖϊε μὲ 
ανοΐαγοὲ ἰγγϊέμηι αὶ οργς, Π Δαΐγεβ. δηΐθη-- 

ἀεπξ : ὥὦσεν ὑπὲκ δίφροιο, ὥστε..., 46- 
μεέϊε α εἰσι, τὲ ἐγγίξιη ἀνοΐαγ θέ, ΤΠ) Δα 65 

᾿ἰιϑεπέ, ὑπὲρ δίφροιο, μὰν ἄ655:15 16 Ἅβᾶν. 
857, Μίτρην. ὕογεξ ἴὰ ποίβ ΙΥ͂, 1437. 
888. Διὰ.... ἔδαψεν, ἀτρερμὴε, ἀέομῖγα δα 

Ραϑϑαηΐ Δ ἔγΆυουϑ, 

859. Αὗτις ἀδπ5 ]6 56η5 ἀδ6 πάλιν : ΡῈΓ 
ὍΠ ΠΟΙ ΘΠΊΘηΐ 6 ΔΥΓΙὸΓΘ. Ἶ 

860. ᾿Ἔννέαχιλοι.... ΥΥ ΟἸΓαλΡα6 ἃ Ατ 5- 
ἴασαι ᾽π6 Δρβυγάδ ἰεςοπ, ἐννεάχειλοι οἱ 
δεχάχειλοι, 4υὶ γέἀυϊγαϊ! 14 γοὶχ ἀθ Νίαυβ 
ἃ Ργθϑὺθ σίθη, Εποίαιῃθ ναὶξ [αϊε σο- 
ΤΠΆΡΩΌΘΙ ἀὐᾶπὲ Ἰυἱ ΘΟ θα οεἰξα Ἰθοοη δϑὲ 
ἱπερίθ : τί γὰρ μέγα, ἐὰν ἐννέα χειλέων ἢ 
δέχα φωνὴν ὃ τοιοῦτος Ἄρης ἀφίησιν, 
ὅπου γε ὁ θνητὸς Στέντωρ αὐδᾶν ἔχοι 
ὅσον ἄλλο! πεντήχοντα; ΜαϊβΒ τίϑθῃ τὸ 
Ῥῦουνα 4 ΑὙἸϑίΆΓ 416 αἱξ σομλπηῖθ ἰὰ Ὀένιια 
406 ὙΥΟΙΓ Ἰυὶ γοργόοῆθ. 1,86 πιδπιβουῦὶξ ἐ6 
γεμῖβα εϑξ οοῃίογιπθ ἃ 1ὰ συϊραΐθ, οἱ 1] ὩἾὰ 

870 

Ῥοϊπὲ 46 βοιο]ὶθ ἃ ὑεῖ 860, πὶ ἃποιη 
5516, ΟἸΡΙ6 οὐ ἃιίγθ, 4 Ρυϊ5586. ἔαϊτο 
ΒΌΡΡΟΒΟΙ «ι᾿ ΑΥὐἸβίασιθ. δἷὲ στὶθπ ποίό 51 
66 γεϑῦβ. Ετπιδίατῃθ πηθη ΠΟ ππ6 ἰὰ ΙΘΩΟΠ, τηδὶς 

1] π6 ποιητηθ ρμοϊπὲ Ατὶβίαγαθ. 1] 410 568-- 
Ιομηθπί : εἰ δὲ διὰ διφθόγγου χατά τινας 
γράφεται. ὙΥΟΙΓ ἀυγαῖϊ ἀὰ γόπέομϊν, ἀνὰπὲ 
46 56 πιοάπον 1οὶ 4’ ΑαἸβίαγ 16, 

862. Τούς, διια, ο᾽ ἐ5[-ὰ- αἰγὶ ᾿Αχαιούς 
εἰ Τρῶας. --- 1,6 γε γ5 868 ᾿θγΠΊΙΠΘ ΡΔΓ ἔΓΟΪ5 
βΒρομαέαβ. 

864. Ἀήρ, τπ6 ἔρλϊδθθ νᾶρθιν, ὕουοΖ 
Ἰὰ ποίθ 8 ἠέρι πολλῇ» Π1, 8841, οἱ Ρ]ὰ8 
Βαιῖ, γϑῖ8 770, ἠέρα πουλύν. 1.6 πιοῖ 
ἀήρ, οἰι62 165 ροδίββϑ, εδὲ 465 ἄθιιχ βθῆγθβδ. 

8θὅ. Καύματος ἐξ, αὖ «οέιι, ἃ ἴὰ βαϊῖ6 ἀδ 

Ιὰ οἰ θαυ, Ἀνέμιοιο 658 πὶ σό μη ἀἸνβο]ι. 
867, Ὁμοῦ νεφέεσσιν, ἅνθο 165 Πιιᾶρθ5: 

Δ.1551 γὰρ ἀΘπηθπί 416 ἰθ5 πιᾶρθδ. [)68 
δολοῖϊες οπίεπάθπηξ βϑαϊθπιθηΐ, 4α}} μὰγξ 

δηνοίορρέ ἀθ πυᾶραβ : ὅτι νέφεσι χεχα- 
λυμμένος ἀπὸ γῆς ἀνήρχετο. 

870. ᾿Αμόροτον αἷμα. ογο2 Ρἰκ5. ἰναὰΐ 
Ια ποΐβ ἀπ νοῦβ 840 ὁὺγ ἰχώρ. 
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χαί ῥ᾽ ὀλοφυρόμενος ἔπεα πτερόεντα προσηύδα᾽ 

Ζεῦ πάτερ, οὐ νεμεσίζῃ ὁρῶν τάδε χαρτερὰ ἔργα; 

Αἰεί τοι ῥίγιστα θεοὶ τετληότες εἰμὲν 

ἀλλήλων ἰότητι, χάριν δ᾽ ἄνδρεσσι φέροντες. 

Σοὶ πάντες μαχόμεσθα" σὺ γὰρ τέχες ἄφρονα χούρην, 870 

οὐλομένην, ἧἣτ᾽ αἰὲν ἀήσυλα ἔργα μέμιηηλεν. 

Ἄλλοι μὲν γὰρ πάντες, ὅσοι θεοί εἰσ᾽ ἐν Ὀλύμπῳ, 
σοί τ᾽ ἐπιπείθονται χαὶ δεδμνήμεσθα ἕχαστος᾽ 

ταύτην δ᾽ οὔτ᾽ ἔπεϊ προτιδάλλεαι οὔτε τι ἔργῳ, 

ἀλλ᾽ ἀνιεῖς, ἐπεὶ αὐτὸς ἐγείναο παῖδ᾽ ἀΐδηλον - 880 

ἣ νῦν Τυδέος υἱὸν, ὑπερφίαλον Διομνήδεα, 
μαργαίνειν ἀνέηχκεν ἐπ᾽ ἀθανάτοισι θεοῖσιν. 
Κύπριδα μὲν πρῶτον σχεδὸν οὔτασε γεῖρ᾽ ἐπὶ χαρπῷ᾽ 

αὐτὰρ ἔπειτ᾽ αὐτῷ μοι ἐπέσσυτο, δαίμιονι ἴσος᾿ 

ἀλλά μ’ ὑπήνεικαν ταχέες πόδες" ἦ τέ χε δηρὸν 880 

αὐτοῦ πήματ᾽ ἔπασχον ἐν αἰνῇσιν νεχάδεσσιν, 

ἤ χε ζὼς ἀμενηνὸς ἔα χαλκχοῖο τυπῆσιν. 

Τὸν δ᾽ ἄρ’ ὑπόδρα ἰδὼν προσέφη νεφεληγερέτα Ζεύς" 

878. “Ρίγιστα, ἀ65 οἴοβθβ ἰγὸβ8- ἀόβα- 
δΡόα 165. 1.6 δα ρου ]αυ ῥίγιστος 56 ταϊίλο 6 
ἅτ 5] δε ἈΠ ῥῖγος, γηίριιδ. 

874. Ἀλλήλων ἰότητι, πεμέϊα σἐριμἰέαίο, 
6. σοιηρίοϊαπε 165 5 σΟΠΐΓΘ 165. Δι γ65, 

ϑολοῖϊϊες : ἀλλήλους διατίθεμεν χαχῶς, 

οὗχ ὑπ᾽ ἀνθρώπων δὲ πάσχομεν. 
87ὅ. Μαχόμεσθα πο 5'ρῃὶῆθ μᾶ5 1οὶ τΠὸ 

Ἰαϊθ Ῥγοποηοόθ, πηὰϊ5 1 ἼΠα 50 οϑἰ το (65 

ΟΒΡ 5 : δι 06715 67,115, ΤιΟῖ5. ΠΟΙΙ5 ἰγ 05. 

- Κούρην : Μίποννθ. ἈοιπάγάποΖ 6 νου} 6 

τέχες. Ταρτΐον ἐΐαιξ 50 μὸν δὲ δὰ τηὸγβϑ. 
877-878. Γλλλοι μὲν.... Αὐἱδίαναιο 5ἷ- 

δΏΔ]αΙὉ οοἴτα Ῥἢγᾶ56 ΘΟτηΠη6 πὶ ῬΘΠΙΔΡ 4} }6 
Θχθιρ ]6 46 ΠΠροντό σγατηπηλῦοα]8 (ἃ σδδοοπὰ 8 
ῬΕΙΒΟΠΠΘ Ἰοϊπία ἃ ἰὰ ἰχοϊδιὸιη6) : ἣ δι- 
πλῆ, πρὸς τὸ σχῆμα " ἔδει γὰρ πειθόμεθα 
χαὶ δεδμήμεσθα ἕχαστος. Οιιο! {8.65 -ἰιἢ 5 
σοιηρίαϊοηξ οΘοὶ ΡΟΣ απ 50] ]5Π16 [Ὁ ΓΠῚΕΙ. 
Ναἱ5 1] πἾὟΎ ἃ ροϊπὲ 46 5οϊόοϊβπιβ. 1,65 ἐἰθιιχ 
γ Γθ658 πὸ βοηΐ ρὰβ ἀλπ5 ἴδ τηδπηθ ΠΙΘΙῚ ΓΘ 

ἀδ Ρρ]ιγᾶθθ, οὐ Ῥθαγομὶ ὄΐγο οομπβιόνύβ 
φοΙημηθ. ἃρραγέθπαπιὶ ομαοαπ ἃ τὰπ πιθιη Ὁ} 8 

ἀθ ρῇναβα αἰἝόγθι:. (ἴοιι5. τ οἰ λόϊδδομε; ἴοιιδ 
ΠΟΙ5. [6 5ΟΠΊΠΊ165 5011Π}15). 

879. Προτιδάλλεαι ροὺυγ προσόάλλῃ : 
οαφίϊρας, ἴὰ γόρυϊτηθβ. ϑολοϊϊος : ἐπιστρέ- 
φεις, σωφρονίζεις, ἐπιπλήσσειϊις- 

880. ᾿Ανιεῖς, νεῖσο ἀνίεις. Μαϊ5 1] ἴδαξ 
Ιθ ῥγέβεηϊ, ἑποίέας, οἵ ἀνίεις 65 τιπ ἱπηρὰν- 
[ατῦ. 

88ι, Ὑπερφίαλον, νπῖίσο ὑπέρθυμον. 
[ἃ ἰοφοὴη ἀ᾽ Αὐἱβίαυαιιθ, οοπϑίαϊέθ θὰ} [65 
ϑολοίϊος, δοὶ ἴὰ Ῥ]ὰ5. ροῤξίίψαθ οἱ 1ὰ ρἷτι5 

γγα16. ΝΙᾺΥ5 56 ρ]αϊπί αἰ ἀπ ἐμδοίεηέ. --- Διο- 
μήδεα, «παΐγα 50118}068,. ΟΟΙΏΠΊΘ 51] Υ 
ἀναῖῦ Διομήδη. 

.888. Χεῖρ᾽ ἐπὶ χαρπῷ. ον. Ρ᾽ι5. Βα 
16 νϑὺβ 458 οἱ ἰὰ ποίβ ἀπ νϑὺβ 8339. 

886. Ἐν αἰνῆσιν νεχάδεσσιν, Ῥάγπηΐ 
ἀ᾽αἴθιιχ πηοποθαιχ ἀθ οαάανγεβ, ΟἾδδὲ 66 

401 ἐζαῖϊδ αὐῦῖνό ἃ Ῥ]αΐομ δι 16 ομαπιρ 46 
Ἰναῖα1}}16 46 Ῥυΐοβ. ουοζ ρ]115. Ππὰπτ, γ 6.5 

997. 

887. Ἤ χε ζὼς ἀμενηγνὸς ἔα, ουν, νἱναηΐ, 
7 ἀυγα1]5. ὀϊό. (16 56.815 γ65[6) δὰπ5 ἴογοθ. [6 
τηοΐ ἀμεγηνός, 5υποηνπιο αἀ᾽ ἀσθενής» 65 
Ἰ᾿ὁριδῖθ ἀ65 μα γ05 465 τπογίβ, Θάγοϑόο, 
ΧΙ, 239 : ἀμενηνὰ χάρηνα. ῬΡιεο]όμπιόε 1᾽Α5- 

οοοϊοηϊξο ὀουϊναὶς ζῶς ἄγος ἴθ οἰνοοπῆσχο 
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Μή τί μοι, ἀλλοπρόσαλλε, παρεζόμινος μινύριζε. 

Ἔχθιστος δέ μοί ἐσσι θεῶν οἵ ολυμπον ἔχουσιν" 800 

αἰεὶ γάρ τοι ἔρις τε φίλη πόλεμοί τε μάχαι τε. 

Νητρός τοι μένος ἐστὶν ἀάσχετον, οὐχ ἐπιειχτὸν, 

Ἥρης. τὴν μὲν ἐγὼ σπουδὴ δάμνημ᾽ ἐπέεσσιν. 

Τῷ σ᾽ ὀΐω χείνης τάδε πάσχειν ἐννεσίησιν. 

Ἀλλ᾽ οὐ μάν σ᾽ ἔτι δηρὸν ἀνέξομαι ἄλγε᾽ ἔχοντα " 890 " ἵν ΗΝ ν ἀνήῥου 
ἐχ γὰρ ἐμεῦ γένος ἐσσὶ, ἐμοὶ δέ σε γείνατο μήτηρ. 

Εἰ δέ τευ ἐξ ἄλλου γε θεῶν γένευ ὧδ᾽ ἀΐδηλος, 
χαί χεν δὴ πάλαι ἦσθα ἐνέρτερος Οὐρανιώνων. 

Ὰ » 
Ὡς φάτο, χαὶ Παιήον᾽ ἀνώγειν ἰήσασθαι. 

Τῷ δ᾽ ἐπὶ Παιήων ὀδυνήφατα φάρμαχα πάσσων 900 

ἠχέσατ᾽ " οὐ μὲν γάρ τι χαταθνητός γ᾽ ἐτέτυχτο. 

Ὡς δ᾽ ὅτ᾽ ὀπὸς γάλα λευχὸν ἐπειγόμενος συνέπηξεν, 

ὑγρὸν ἐόν " μάλα δ᾽ ὦχα περιστρέφεται χυχόωντι᾽ 
ὡς ἄρα χαρπαλίμως ἰήσατο θοῦρον Ἄρηα. 

889. Ἀλλοπρόσαλλε. Ἄογοξ Ρ]ι5 Βααυΐ 
ἴὰ ποῖ ἦτ γϑὺβ 834 δὰ: ἀλλοπρόσαλλον. 

890-89ι. ἴἜχθιστος.... (65 ἀδὰχ γβϑ 
τορτοάαϊδοπῖ, πιμέαξϊς ηιμέαναϊδ.. 165 Ἠὰ- 
ῬΟΪΕῈ5 ἀ᾽ Αραπηιδίπομ, ἱ, 176-177. Νίαϊβ 165 
ΒΙΡΡΥΏΘΡ, 66. βθγαὶϊξ παι] ον 16 56Ππ5. [15 

ἁπηδποηΐ ρᾶν(αϊϊοιηθηΐ 1 γόβοθχίοι 51: 6 
σαγαοίϊὸνο 1πέγαὶα}] 6. 46 Τὰποη. ΑὙἹβίαγ 6 

πηρὲ 1οἱ 1᾿ αϑιόγιβαιιθ 56], δὲ πθ διε ἀπ 6 

γέβοινε, 
898. Σπουδῇ, ἃ ρταπα᾽ Ρεῖὶπθ, ὝουϑΖ ἰὰ 

ποῖα 11, 99, 

894. Κείγης.... ἐννεσίῃσιν, ἐἰζϊλιις οοτιοὶ-- 
ἐϊῖδ, Ῥὰν ἀπ οἴΐεε 46 865 ΘΟ μ5615 (ἀς 588 πιὰ- 

ΠΟΕνΓ͵Ε5). 

895. Ἀλλ᾽ οὐ μάν.... (8. γογ8 δϑὺ πᾶν - 
4υέ ἀο 1ὉΡ6] ἀδῃς [6 πηδηπβοῦῖξ ἀθ Ὑ  ηΐβ6; 

Πηδ5 1] ΠἾὟΎ ἃ ροϊηὶ ἀθ ποίβ {Ζιυϊ θχρί!απ6 
᾿᾽αἰμέτοβθ, Αὐἱβίαυζαθ ἐγοιναις ρϑαί-ὀΐτα 1ἃ 
γόβεοχίοη ἴτορ παῖνθ. θ᾽ ααΐγεβ ἀποίθῃβ δά- 

τηϊγαϊθπέ, οἱ ἀνθὸ γαΐίβϑομ. δοηοίϊος ; ἔδειξεν 

ἦθος πατέρων διὰ τούτου τοῦ σχήματος. 
897. Εῤ δέ τευ ἐξ ἄλλου... γένεν; ο᾽ εδῖ- 

ἀ-αἰνα εἰ δὲ ἐγένου ἐξ ἄλλου τινός. 
898. ᾿Ενέρτερος Οὐρανιώνων, ρῥἷυ5 )»ὰ5 

(ἀδπ8. ἰ65. θηΐγα 65. (6 ἰὰ [θυ }0) 416 165 

Τιΐδηδ5. οὶ, Οὐρανιώνων ο5ὲ ἀλπ5 501. 5615 
ῬΓΟΡΓΙΘ : 1605 815 ἀΠΠχάμιιδ, 165 {15 ἀπ ΟἸο], 

Ζέποδοξε ἐογίνγαῖ ἐνέρτατος, 66 4αἱ ἀόίναις 
Ιὰ ποιτοῖέ ἀὰ 56π5. Τρ 16 πα ἀϊ Ρὰ5 4} 
ΔΌΡΑΙΣ πη15 16 ἴδ ἅνθο 165 ΤΊ Δ Π8, Π|ὰ15 

4] 1 Δαγαϊδ της ἀδη5 ἀπ ὁΔοΠοῦ θ]π5 Ργο- 

ἴοπά 4π6 σοὶ 465 Τιΐαπ5; Ὁ 1] ηὟΥ ἃ Ροϊπηΐ 
ἀδθ ρ᾽υβ Βαυὲ οὰ 46 Ἀ]11ι5 )ὰ8 ρᾶττηϊ 165 ΤΊΙ- 

ἴλη5, Ρυ]1541}15 5δοηΐ ἴο5 ἀΔΠ5 [6 τηόπι8 οἂ- 

ὁμοῦ. ὨἍΠ|Θγ5, ΝΑ 8. π᾽θϑὲ Ρὰ5 πῇ ΤΊλη, 

ΑὐἹβδίαυαθ  ἣ γὰρ σύγχρισίς ἐστι πρὸς 
τοὺς Τιτᾶνας ἀνομοιογενεῖς χαὶ ἐν ἑνὶ 
χατηγμένους τόπῳ. 

899, Παιήον(α). ὕογεξ, 851. Ῥέοπ, ἴὰ 
ποΐο ἄπ γε ὺ5 401, --- Ἀγώγειν μουν ἀνώγει. 

900-901. Τῷ δ᾽ ἐπὶ.... Οα ἃ νὰ ἴοχ- 
ἐπ6]]ομαθηΐ 665 ἄθιχ νεῦ5, Ρ]15 Βδαῖ, 401- 
402, ἅνϑο ἴὰ παῖνα γέϊοχίομι {πι6 {{6] 1165- 
Π8 ΡΥΘΠΠΘΩΣ ΒΟῸΣ πΠ6 ᾿ΤΌΠΙ6, ὝΟΥΟΖ ἰὰ 

ποίΐθ ἀὰ νϑὺβ 402. 

902, Ὃπός. «ϑολοίϊος ; τὸ γαλαχτῶδες 
τῆς συχῆς. Οἱ 56 56γναῖ ἄὰ 55 46 ἢ σα! δῦ 
Ῥοὰν δοάραϊον 16 ἰαϊξ, 1,6 πιοὶ ὀπός 515 }166 

ΡΙΟΡγθιμθπΐ σόν. --- ᾿Ἐπειγόμιενος; γαιμλπό 
[πὸ5- νἱνθιηθπί, ο᾽ δύ -ὰτ-αἰγο Ιαϊτα ἀνθὸ [Ὸ 

Ιαῖ (χυχώμενος). 
9038. Κυχόωντι. ΒοΙΠ6 : « Ἀφοῖο 5680]. Β 

« (ἢ 5᾽σὶξε 465 50!) ] 105 ἀὰ ἀθιιχίδπηθ πηὰ- 
« πιυβουῦὶς 46 οηΐβ6) : ὑπὸ τοῦ χυχόων- 
« τος. Οἰείφοίηιο οπΐμν ἴὰς πὰ οἴ οΟἃ- 
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90Ὁ 

πὰρ δὲ Διὶ Κρονίωνι χαθέζετο χύδεϊ γαίων. 

Αἱ δ᾽ αὖτις πρὸς δῶμα Διὸς μεγάλοιο νέοντο, 

Ἥρη τ᾽ Ἀργείη καὶ Λλαλχομενηὶς ᾿Αθήνη, 

παύσασαι βροτολοιγὸν Ἄρη ἀνδροχτασιάων. 

« συϊο εἰποιωμπαρὶε σοποιεξαιρ ἐς φαΐ δα 
« ψεγσαΐ, Νδο τηΐη5. οἷο δ 556 αἱ Ρῳο- 

« ποπὶ σνυΐηις Μαγτ5, » ἨΗόγουάϊθη ἰἰσαὶῖ 

περιτρέφεται, εοπογόδοῖί, ἀὰ ᾿ἰοὰ 46 περι- 
στρέφεται, οἱγοιιεαρ ἔμ"; Ταὰ]5. ἐπειγόμε- 

νος οἱ χυχόωντι ἱπαϊψασπξ απ πηουνοηθπΐ 
᾿πηργϊπηό, 1,146. ἀθ σοι ρσα!ατοη οϑὲ οχρυῖ- 

πόθ Ρ]ι5 μαυξ, Ρὰγ συνέπηξεν. 
905. Λοῦσεν. [οἷ, οφοπηπηθ 4πᾶπα 6116 

γΟΥΒ6 ἃ ΠΟΙΪΓΘ ἅπχ ἀἴοθιχ, ΗδΡθό τοπρ] 1 τπθ 
[οποΐίοπ 46 Ἰθαπθ Π|16., οἵ ποη ἀ6. [δ πηπη8 

πηδγϊόθ, ΑὙἰβίασ σι : ἣ διπλῇ, ὅτι παρθε- 

νιχὸν τὸ λούειν: οὐχ οἷδεν ἄρα ὑφ᾽ 
ἩἫἩραχλέους αὐτὴν γεγαμημένην, ὡς ἐν 
τοῖς ἠθετημένοις ἐν ᾿Οδυσσεία. 1,65 ν6Γ5 
ἀς ᾿᾿Οάγοεόε ἀυχαυ6}5 Αὐδίασ χὰ ἔαϊε 411π- 

5ῖοπ δοπὲ ἄδπ5 ἰὰ Νεχυῖα (ΧΙ, 602-608). 
906. Πὰρ δὲ.... (δ. νοῦ5 δϑὲ ππὸ γόρό- 

ττοπ Ῥυθϑααθ τοχίμθ θα ἀθ οα φυ Ἠοπηὸγθ 
αἴξ ἀε Βυϊαγτόο, 1, 4056. Ναϊβ Νίαυβ πἾ ἃ 

Ῥὰ5. ἔαϊξ, οοπιπθ Βυϊαγόθ, ἀπ θχρίοῖς ἀοηΐ 
1] αἷξ δ)]δὲ 46 8'6πουραθη]ς: θ᾽ 6 ἀπ οομ- 

ἴγαῖνθ, Ζόποάοϊο οοπάαμηπαῖξ ο6. γουβ. Αὐὶδ- 

[Ἄγ 4116 ΘΟ μ ἢ γπη6 ἴὰ ϑϑηΐθποο, ΠΠροσνο χύδεϊ 

γαίων ἴοιξ ἃ [1 ἀόρ!αοό, ἃ ργόροβ ἀκ 
ναϊποὰ (6 ΠΙοπιὸο. Μαϊ5 ὁπ. Ρειΐ αἶτα 
46 οοἰΐθ δχρυθϑϑίοπ ἃ ἸΟἱ τ 56Ππ5. ΕΪ115 
ψάρι 4υ᾽ ἃ ργοροβ 46 Βυϊανόθ, εὲ {ιθ ἰὰ 
αι ϑασιίοπ 46 Μαιβ, οἷοδὲ 46. 56 σϑίγοιι- 

ὙΟΥ ἔγαϊβ δὲ ἀἰβρὺβ ἀργὸβ 6 υἱνθ8 βουί-- 
[γᾶ ποθϑ, δὲ 46 βοῃτν σοιαθῖθη 1| δῖ Ὁ όγὶ 

Ὧἀ6 βοὴ ρὸγθ. ΠΠ] ν ἃ αὐυβδδὶ ἀπὸ αἰβουϊτό 
αἴ ἁσΐγο σθηγθ, Νίδγβ 5 6ϑὲ ᾿ϑ5ὶ5, Ὑ6Γ5 
809, ργὸθ 46 Τρίτον, οὐ Ηοπιὸγθ πὸ ἀἱϊξ 
Ροϊπὶ 41} αἷξ χυϊτέ 5οη βἰόρθ. Μίαϊβ. ὁπ 
ἀοιὲ ϑδουνθηῖ, ἀδλη5 Ηοπιὸσο, ϑβουβ- πΐθη- 
ἄτα [65 οἰγοοπϑίαπμοθϑ ἈΟΟ 550 165. ΘῈ ΡΡΟΒΟΠ5 
ἄοπο 416 Μὰγβ οδὲ ἀδβδοθπάὰ 46 50η 5ἱόρϑθ 
Ροὰν Ιορόγαϊου ἀθ Ῥόοῃμ, οὲ φυ᾿ἀρνὸβ 
Ἰ᾿ ορόγαϊιοη 1] σϑρυθπὰ οδίζε ρἷαθθ ἀβοη- 

ΠΘῸΧ, 
907. Αἵ, 61165. (165 ἀέβϑϑεβ ποπιπγέθϑβ ἅτ 

γ6 75 βιναηἰ). 
908. “Ἥρη.... ὕογοεξζ ΙΥ͂, 8 εἴ 1ὰ ποῖα 

5 66 678, 

909, Ἄρη᾽. Βότγοάϊοη 1581 Ἄρην. 

Θχϑ 
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ΕΚΤΟΡΟΣ ΚΑΙ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ ΟΜΙΛΙΑ. 

ΠΡ Ανπηόθ ἀθ5 ΤΥ 5. σΟΠΠΘηο6 ἃ μ]16ν (1- 72), Ἡβοΐον., ἀ᾽δργὸβ ἴε 
οΟη561} ἀ᾿ Ηό]έπιι5. οοὰγὲ ἃ ἰὰ νι} }6 ῬΥΊΘΥ 88 τηὸγὰ αἀἸπνοάο ν ἰ6 56. 
σοι 5 ἀἄθ Μίποινα (189-118). Βεποοηίγα 46 Ὠϊομηδάθ οἱ ἀβ ΟἸδυσιβ 
511: [6 οῃπὴ0 (6 θαΐδ!}}8 ; σοπυθιβδίίοη 465 ἀθὰχ Πέγοϑβ ; σᾶρϑϑ ἀ᾽ Δ1η}- 
6 πηπίαθ!}]6 411}15 586 ἀοπποπὶ (119-230). Ῥιοοθβϑίοη ἐ65 [ὉΠΠΠΊ65 
[ΓΟ ΠΠ65 ἃὰ [6 Πρ16 46 Μίπουνο (291-911). Ἡθβοίοι Ἔχπογίο Ῥὰν5 ἃ 
ΓΘ ΠΡ ἃὰ οοπθαΐ (812-808). Ἡδοΐοῦ οπογοπα Απαγοιηδάᾳθ, οἱ [ἃ 
ΓΘ ΠΟΟηΐγ ρΓὸβ 46 ἰὰ ρογίε ϑοέβ (369-404), Ἐπί δῖΊθη 4685 ἀθαχ ροιιχ 
(405-502). Ηδοίον εἰηπιὸπθ Ῥᾶγ5 δὰ οοιηθαὶ (508-539), 

Τρώων δ᾽ οἰῴθη καὶ ᾿Αχαιῶν φύλοπις αἰνή᾽ 

πολλὰ δ᾽ ἄρ᾽ ἔνθα χαὶ ἔνθ᾽ ἴθυσε μάχη πεδίοιο, 

ἀλλήλων ἰθυνομένων χαλκχήρεα δοῦρα, 
μεσσηγὺς Σιμόεντος ἰδὲ Ξάνθοιο ῥοάων. 

Αἴας δὲ πρῶτος Τελαμώνιος, ἕρχος Ἀχαιῶν, 5 

Τρώων ῥῆξε φάλαγγα, φόως δ᾽ ἑτάροισιν ἔθηχεν, 

1. Οἰώθη,, ἔυϊ ]αἸβ5έβ ἃ 6116 δϑαϊθ : [υΐ 
φαϊεέθ μὰν 165 ἀΐθιχ. «ϑολοίϊος : χωρὶς 
θεῶν ἐγένετο. 

ἃ. Πεδίοιο, ἀδη5 ἴὰ ρἰαῖπθ. ΘΟ ] αιι68- 
ὯΠ5 ἴοπξ ἀ6 σα σέ! τπὸ ἀόροπμάληοο ἀ6 
ἔνθα χαὶ ἔνθα. Ατιδίαγααθ. ἜΧρ] ΙΖ αλ}Σ 66 
416 ποὰθ ΠΟΙΏΙΠΟη5 ἰ6 ρέμπηι Ἰυσὰ! ΡᾶΥΣ 

ἘΠῸ Ργέροσβιτοη βοιϑ-θηΐοπάμθ : ἣ διπλῆ; 
ὅτι ἐλλείπει ἡ διὰ, ἵν᾽ ἡ, διὰ πεδίου. 
γογΕ2 ἰὰ μοίβ 11, 785. 

ὃ. Ἀλλήλων (ἐπ 56 ἱπνίοσοηη) ἀέρθπα ἀ6 
ἰθυν μένων, (νἐγὶ5) ἀϊγὶρ πεϊδιις, ο᾽ ἐδι-ἃ-αἴν6 
ψιεης νρὶ ἀϊρῖργεπέ, ΟἸα 6 πο] αἵ αἰ 6 

ἃ ἴὰ ἴάποθ ὑπ βο]ἀαὶ ἀθ 1 γπιόθ βηποιηΐθ. 
4. Μεσσηγὺς.... 1 ράγ!θ ἀ6 ἰὰ ραϊπθ 

ἀοηξ 1] εϑὲ χφαθϑίίοπ ἀὰπ5 ς6 υϑῖβ δαὶ θουπέθβ 
8} ΠΟΙΩ͂ μὰν ἴθ ϑ᾽τη0ῖ5.,. Δυ]οαν ἢ] Κὶ- 
ΤΏΔΥΓΕ 81 δι. οἱ ἃ ᾿᾽οτπϑϑί μὰν ἰὸ Χαητπ6 οὐ 

ϑοδιηα πάνθ, ἃυ]ουγα 1 Μαπαέγό, ἃ 1᾽6ϑὲ 
Ρᾶγ 465 60}}1π65. ὕογ 62 ἴα Ῥέαν ςἐγαἑίόρτφιε 
ἀς Ν)οο!υϊαὸ5. Π 6οὲ. Ῥυοθα}}] 6. «απ πα 
ἀοἷὲ μοϊπῦ ργθπάνε μεσσηγύς ἂὰ με ἀ6 

ἴὰ Ἰοῖτθ, δὲ φυ᾿ Ἠοπιὸγε ρᾷ}]8 ὁπ σόμόγα 

ἀ6 ἰὰ μᾶντθ πασίρ ἐ6 ἴὰ μ᾽ 6. 6 Γιοῖθ. 
Οἱ 56 "εἴζαιϊ σὰν ἰὰ τίν ἀγοϊθ ἄὰ Χαηίῃο 

ΘΟΠλΠη8. 811 ἰὰ Τν6 σάπομθ. Ομ 65 ἃπ- 

οἰ ἢ5 ἴοχίθβ ἀοῃπαῖοπὶ Μεσσηγὺς ποταμοῖο 
Σχαμάνδρου χαὶ Σιμόξντος, 66. 4υἱ πὸ 
Θμᾶπρα ΓΘ ἃ 56η5; ΠηΔ15 α᾽ λαΐτεβ ἀολ- 

παϊοπὲ Μεσσηγὺς ποταμοῖο Σχαμάνξρον 
καὶ στομαλίμινης, 66. 4ιϊ τηϑῦ [6 οοιηραϊ, 
οοηΐγο ἴοιΐθ νγἸϑθπη ποθ, ἀπ5 ἰὰἃ ραγο 
βΆ5586 ἀθ ἰὰ ρ]αϊπθ. (᾽εδὲ Αὐϊδίαυψηβ 4υἱ ἃ 
ἤχέ ἰὰ νγαὶθ ἰεφοπ. 

6, Φόως,. ἰυπιϊὸγα, οἾδοί-ἂ- αἵτε [ο1ς οὐ 
βαἰαῦ, ϑολοίϊος : χαρὰν, σωτηρίαν. 

Ι---πΠ,ὸ 
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Ψ ω ᾿ 2 ἄνδρα βαλὼν, ὃς ἄριστος ἐνὶ Θρήχεσσι τέτυχτο, 
ὦ ὉΣΞΕ Τα Ἢ υἱὸν Εὐσσώρου, ᾿Αχάμαντ᾽ ἠΐν τε μέγαν τε. 

Τόν ῥ᾽ ἔδαλε πρῶτος κόρυθος φάλον ἱπποδασείης, 

ἐν δὲ μετώπῳ πῆξε, πέρησε δ᾽ ἄρ᾽ ὀστέον εἴσω 10 

αἰχμιὴ χαλχείη τὸν δὲ σχότος ὄσσε χάλυψεν. 

Ἄξυλον δ᾽ ἀρ᾽ ἔπεφνε βοὴν ἀγαθὸς Διομήδης 
Τευθρανίδην, ὃς ἔναιεν ἐυχτιμένηῃ ἐν ᾿Αρίσδῃ, 

Ἂ7 ἀφνειὸς βιότοιο, φίλος δ᾽ ἦν ἀνθρώποισιν᾽ 

πάντας γὰρ φιλέεσχεν, ὁδῷ ἐπὶ οἰχία ναίων. τό 

Ἀλλά οἱ οὔτις τῶνγε τότ᾽ ἤρχεσε λυγρὸν ὄλεθρον, 
πρόσθεν ὑπαντιάσας " ἀλλ᾽ ἄμφω θυμὸν ἀπηύρα, 

αὐτὸν, χαὶ θεράποντα ἹΚαλήσιον, ὅς ῥὰ τόθ᾽ ἵππων 

ἔσχεν ὑφηνίοχος᾽ τὼ δ᾽ ἄμφω γαῖαν ἐδύτην. 
Δρῆσον δ᾽ Τὐρύαλος χαὶ Ὀφέλτιον ἐξενάριξεν" 90 

βὴ δὲ μετ᾽ Αἴσηπον καὶ Πήδασον, οὕς ποτε νύμφη 
γηὶς ᾿Αδαρδαρέη τέχ᾽ ἀμύμονι Βουχολίωνι. 
Βουχολίων δ᾽ ἦν υἱὸς ἀγαυοῦ Λαομέδοντος, 

πρεσδύτατος γενεῇ, σχότιον δέ. ἑ γείνατο μήτηρ᾽ 
ποιμαίνων δ᾽ ἐπ᾽ ὄεσσι μίγη φιλότητι καὶ εὐνῇ, 25 

ἡ δ᾽ ὑποχυσαμένη διδυμιάονε γείνατο παῖδε. 
Καὶ μὲν τῶν ὑπέλυσε μένος χαὶ φαίδιμα γυῖα 

8. Ἀχάμαντ(α).... Ο᾽ δ5ὲ 1 Αοατια8. ἀοπΐ 
'Μὰγ5 ἀγαῖϊῖ Ὁγ]8 'ὰἃ ἤριγνο, Ὑ, 4632, οἱ ἀοηΐ 

1] ἃ ἐϊό φαρβίοω, 11, 844, 

12-18, Ἄξυλον.... Αχγὶὰθ οἱ ΤϑαιΠνὰ5 
βΒοηΐ ἱποοηπιιβ, Αὐἱδθῦθ ὀΐαϊτ τπη6 Ὑ1}}|6 50. 

1 Ἠδ]]οϑροηῖ, ὕογο2 ἰὰ ποῖ 11, 896. 
14, ᾿Ἀφνειὸς.... (8. Ὑ6Υ8. 56. ΤΟΙΙΩΪΠ6. ΡᾺΓ 

ἴγο]5 βροπάόεαβ. 
16. Τῶνγε, 46 ορυχ-Ἰὰ : 465 Πότο5. φαἸ] 

ἀγαϊΐ δὶ ὈΊθπ {ρα 5. 
147, ΠΠρόσθεν ὑπαντιάσας, απίθ σμεὖνε- 

χιΐδηδ.), Θὰ 1] [ἀἰϑᾶμῦ. πῇ ΤΟπηρασὶ ἀ6 5015 
ΘΟΥΡ8. -- Ἀλλ(ά). Οπ σϑνιθπΐ ἂπ 5υ]6ῖ 
Ῥιοπιδαθ. --- Ἄμφω. Ἰλιοπιδά 6. πθ 56 δοπ- 
τοιΐθ Ρὰ5 ἀὯπ6 ν]Ἱοιῖτηρ, ΘΟ πι8 Οα. ἰ6 νοὶδ 

Ῥᾶν 165 ἀθχ ψϑ}5 διγαηΐβ, 
19. Γαῖαν ἐδύτην , ἃ]]ὸγοη! 5ου5. ΤΟΥ : 

Ρένιγοηῦ, Ομ νουγὰ Ὀ]5 θὰ5, νοῦ5 411. χθόνα 
δύμεναι. (6 βοῃΐ 465 γᾶν απίοϑ 46 ἸἜχργθβ- 
ϑίοι δῦναι δόμον ᾿Αἴδος εἴσω, ΠΠΠ, 8522, 

20, Εὐρύαλος. ὝονοΖ ἰὰ ποίθ 11, ὅ65, 
Ὄγοδβα οὲ Ορβοι 5 βοπΐ ἸΠΟΟΠΠ 85. 

921-25, Αἴσηπον.... δόριιΒ οὐ Ῥόάαβε 
βοηΐ ἱποοπηι8, αἰπϑὶ {π0]6 αν ΡὸγΘ ΒαΘΟ] ΟΠ 
δὲ Ιϑὰν τὸν ΑΡαυθραγέθ. --- Νύμφη νηΐς, 
ὨΥΩΡΠ6-παϊδάθ, οὐ βΒἰπηρ]πιθπῖ παῖδαθ, 

ο᾽ε5ἱ-ἀτ- αἴστο πυταρηθ 465 θαιιχ ἀοιο68, 
ά, Σχότιον . οἰαπάεοοιπ, Αὐιδίαγαα : 

ἣ διπλῆ, ὅτι τοὺς μὴ ἐκ φανερᾶς συνου- 
σίας λαθραίας δὲ μίξεως γεγονότας σχο- 
τίους χαλεῖ, τοὺς δὲ αὐτοὺς χαὶ παρθε- 

γίους. Ἐπβίαίμθ : σχότιον " ὅπερ Ἀπίων ἐξ 

ἀδαδουχήτων γάμων φησί (πέ ἀΐππθ 
ππΐοι Ροιμ" ΙΔ 16 }18. οι πα ροὶπῇ ἈΠ από 
165 ἴον 65 πιρ[1865). ΤΡΑΡΊοπ ἀ’ Ἰδιβίαι]ο 
δῦ ἂπ οοπιρ αἴθ 465 ΑἸοχαμ "15. 

25. Ἔπ᾽ ὄεσσι. ογε μ]1ι5 ἰοΐῃ, νὉΥΒ 

434, Ιὰ ποῖθ 5: βουσὶν ἐπ᾽. 
47. Καὶ μέν, οοπηπιο χαὶ μήν. ὕἴογο2 1, 

269 οἱ 279. 
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Μηχιστηϊάδης χαὶ ἀπ᾿ ὥμων τεύχε᾽ ἐσύλα. 

Ἀστύαλον δ᾽ ἄρ᾽ ἔπεφνε μενεπτόλεμος Πολυποίτης " 

Πιδύτην δ᾽ Ὀδυσεὺς Περχώσιον ἐξενάριξεν 80 
ἔγχεϊ χαλχείῳ᾽ Τεῦχρος δ᾽ Ἀρετάονα δῖον. 

Ἀντίλοχος δ᾽ ̓ Αόληρον ἐνήρατο δουρὶ φαεινῷ 

Νεστορίδης " Ἔλατον δὲ ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων " 

γαῖε δὲ Σατνιόεντος ἐυρρείταο παρ᾽ ὄχθας, 

Πήδασον αἰπεινήν. Φύλαχον δ᾽ ἕλε Λήϊτος ἥρως 35 

φεύγοντ᾽ " Εὐρύπυλος δὲ Μελάνθιον ἐξενάριξεν. 

Ἄδρηστον δ᾽ ἄρ᾽ ἔπειτα βοὴν ἀγαθὸς Μενέλαος 
ζωὸν ἕλ᾽ " ἵππω γάρ οἱ ἀτυζομένω πεδίοιο, 

ὄζῳ ἔνι βλαφθέντε μυριχίνῳ, ἀγχύλον ἅρμα 

ἄξαντ᾽ ἐν πρώτῳ ῥυμῷ, αὐτὼ μὲν ἐδήτην 40 
πρὸς πόλιν, ἧπερ οἱ ἄλλοι ἀτυζόμενοι φοδέοντο᾽ 

αὐτὸς δ᾽ ἐχ δίφροιο παρὰ τροχὸν ἐξεχυλίσθη 
πρηνὴς ἐν χονίῃσιν ἐπὶ στόμα" πὰρ δέ οἱ ἔστη 
Ἀτρείδης Μενέλαος, ἔχων δολιχόσχιον ἔγχος. 

28, Μηχιστηϊάδης ῬΡοὺν Νηχιστείδης : 
Ις 815 ἀβ Μέοϊβιέε (Επγν αἰ6). 

29. ᾿λΑστύαλον.... ᾿Αϑἴγαϊα, δδὲ ᾿ποοημι. 
80. Ροϊγροϊὰὸβ., σογο ἰὰ ποῖβ 11, 740. 

80. Πιδύτην.... Ριάγιὸ5 ἀ6 Ῥογοοίθ 6ϑι ]π- 
οὐμππ. 50. Ῥεγοοΐθ, σου ἰὰ ποῖθ 11, 881, 

81. Τεῦχρος.... Τοιιοον, Η15 46 ΤόΙάπιοι, 

ἔγὸγθ σοπβαπσιῖπ ἀπ σταπά ΑἸαὰχ: Αγόϊδοῃ, 
᾿ΠΟΟΠΠῚ, 

82-38, ᾽᾿Αδληρον.... ΑΒ]όγας εἐ ΕἸαῦαβ 
380ηΐ ᾿πΠοοΠηι118. 

894-85. Σατνιόεντος.... 1,6 ϑαΐπ]οβ όϊαϊς 

ὉΠῸ αἰνιὸσο ἰουγοπίαθιθο 46 ἰὰ Μίγϑιθ οἵ 

ἄς 1ὰ Τυοδάθ, ϑέγδ)σοπ ἰὰ ποπηπηθ ΘΑ ρΡΠ]ΟἾδ5, 

Ῥέάαϑιιδ, ποιηπιόθ ἃιι58 Νοπέϊο οἱ Νῖο- 

πέπῖθ, ὀΐαϊξ ὑπὸ ἀ65 υ1}]16 φαΐ ΛΟ} }]Ὲ ἀέ- 

ἔγῃῖϑιὲ ἀσταπὲ 1ὰ σαθιτο ἀθ Ττοῖθ. ΑἸοΥ5 

6116 οχ βίαι: θποοσο Ἄου. ΧΧΙ, 8ὅ-87, ἀδῃ8 

16 ἀϊδοοιχβ ἀθ Τιγοᾶοη. ἀὰ ἰϊθὰ ἠδ ναΐε 
δὲ Σατνιόεντος; Ζέποδοίε ἐοτίναῖ!, ὃς ναῖε 
Σατνιόεντος, ε6 4πὶ 65: ἔογξ σγαμημηλεοα] 

Τηᾶ]5 Ῥθὰ [φοῖ]6 ἃ βοδπάθνυ. Π] οϑῦ Ὑγὰϊ 466, 

ἄδλπ5. (65 ραβϑδᾶρθβθ ὩΠΆΪΟσιιθ5, ἅ1Π51 ΧΙΠ, 

171, ὁπ ἔγτοινρ, 50115 [6 ποπὶ ἐ6 Δέμοδοϊα, 

ἰὰ Ἰθςοη ὃς νάε, 4υἱ 65: γέρυμὸονο, ον 
ΠΟΙ Ζηἐνοάμοίίον ἃ ἢ Πταά6, ΟΠ ριίτο ΠΠ|, 

Αὐ᾽ϑίασαθ γθροῦ586 ὃς ναῖε Σατνιόεντος, 
ἃ αὔρα ἀθ ὁΔοορμοπὶθ : χαχόφωνον δὲ γί- 
νεται. (οἷα 5 ρρ!ψαο ρουΐ- γα ἃ 14 [πο 
ἀ6 «υδηξίό, 

9ὅ-86. Φύλαχον.... ῬΗν]αΘι5. Θϑε 'ποοη - 
πι. 5} Τιέϊξι5, σουθζ ἰὰ ποῖθ 11, 494: 
51} ἘΌΥΎΡΥΪΟ, νου. 1, 786. Μόϊδμ 5. δὲ 
᾿ποοππῖι. 

ὃ7., ᾿Αδρηστον. Αἀγεβίθ (οὰ Αἀγαβ[ο) 
δἴαϊς ἔρὸγα α᾽ Αππρϊι5 οὐ ]5 ἀθ Μόχομρϑ. 

Ὕογο2 ἰὰ ποίθ 11, 880. 
40. Ἔν πρώτω ῥυμῷ, ἃ 1᾽ αχίγότα!ἐό ἀὰ 

Ἐμπιοπ, 1,65 ομθνδυχ 5᾽ ἐξαϊθπὶ ἐς μαρρόβ ἅνθοὸ 
6 Ἰουρ. Ἴογεζ 165 ποίθε Υ, 729 οἱ 780, 

ΤῈ πιοῦ ἄξαντε ἀρρᾶτγέϊοπξέ ἂὰ σϑῦρα ἀἄγ- 
γυμι) Ὀτίβον. 

41. Οἱ ἄλλοι ἀτυζόμενοι ἐφαίναυϊ ἃ 

ἄλλοι (σοἴϊοοε) οἱ ἀτυζόμενοι. οειχ 465 
Θμοναχ 411 ἐξαϊθηξ δὴ ἀἰόβαυγοὶ σοι μη 
οὐχ. (δ πόζα! φα απ ῥοῦ ποπῖῦγθ. [.ἃ ἴγὰ- 
ἀποίϊοπ οδέορὶ, ἴοὰβ 165 ἁῖνθϑ, ἀόππο Ἰοὶ 

ὉΠ 86η5 Ἰποχδοί, -α Φούέοντο, {πγά]οηι, 

ΤΙ νορα φοδέομαι, ἀλη5 Ηοπιὸγα, δἰ πῖπα 
5] ΠΡ ]οτηθ πὲ Μιμεΐ», ΑὐἸδξαυααθ : ἣ διπλῆ, ὅτι 
ἀντὶ τοῦ ἔφευγον" ἐπὶ τούτου γὰρ ἀεὶ 
τὴν λέξιν τίθησιν. ὕογο ἰὰ ποίρ 11, 767. 
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Ἄ ὄρηστος δ᾽ ἄς ἔπειτα λαῤὼν ἐλλίσσετο γούνων᾽ η5 

Ζώγρει, Ἀτρέος υἱὲ, σὺ δ᾽ ἄξια δέξαι ἄποινα. 

Πολλὰ δ᾽ ἐν ἀφνειοῦ πατρὸς χειμήλια χεῖται, 
χαλχός τε χρυσός τε πολύχμητός τε σίδηρος᾽ 

τῶν χέν τοι χαρίσαιτο πατὴρ ἀπερείσι᾽ ἄποινα, 

εἴ χεν ἐμὲ ζωὸν πεπύθοιτ᾽ ἐπὶ νηυσὶν Ἀχαιῶν. 50 

Ὡς φάτο᾽ τῷ δ᾽ ἄρα θυμὸν ἐνὶ στήθεσσιν ὄρινεν. 

Καὶ δή μιν τάχ᾽ ἔμελλε θοὰς ἐπὶ νῆας ᾿Λγαιῶν 

δώσειν ᾧ θεράποντι χαταξέμεν " ἀλλ᾽ Ἀγαμέμνων 

ἀντίος ἦλθε θέων, χαὶ ὁμοχλήσας ἔπος ηὔδα᾽ 
Ὦ πέπον, ὦ Μενέλαε, τίη δὲ σὺ χήδεαι οὕτως 55 

ἀνδρῶν; Ἢ σοὶ ἄριστα πεποίηται χατὰ οἶκον 
πρὸς Τρώων τῶν μήτις ὑπεχφύγοι αἰπὺν ὄλεθρον, 

χεῖράς θ᾽ ἡμετέρας" μηδ᾽ ὅντινα γαστέρι μήτηρ 

χοῦρον ἐόντα φέροι, μνηδ᾽ ὃς φύγοι᾽ ἀλλ᾽ ἅμα πάντε ρο φῬεροι, μι ὃς φυγοι ἃ υ. τες 
2 ῃ "Ὁ 7 ἢν παψ, γὴν ΚΝ [λίου ἐξαπολοίατ᾽ ἀκήδεστοι χαὶ ἄφαντοι. 60 

Ὡς εἰπὼν ἔτρεψεν ἀδελφειοῦ φρένας ἥρως, 

αἴσιμα παρειπών. Ὁ δ᾽ ἀπὸ ἕθεν ὥσατο χειρὶ 

ἥρω᾽ Αδρηστον᾽ τὸν δὲ χρείων Ἀγαμέμνων 
Ὁ Χ , 8 3, 5 ΄ ἌΡ δας δι οὗτα χατὰ λαπάρην᾽ ὁ δ᾽ ἀνετράπετ᾽ " ̓Ατρείδης δὲ 

»] λὰξ ἐν στήθεσι βὰς ἐξέσπασε μείλινον ἔγχος. βδ 

ἀρ. Λαδὼν.... γούνων; ἀγαηξ ρνἱ5 (Μέ- 
πέΪ]85) Ῥᾶγ 165 βϑποιιχ, 

46, Ζώγρει 681 Ἰοἱ ἀὰπ5 16 5615 ΟΥ̓ΔἸΠΆΪΓΘ : 
οἱνιιοι οαρῶ. ογο 1ὰ ποίε Υ͂, 698. Ὑιν- 

5116, Κπμόϊάο, Χ, 525 : « Τὸ ρυθοοῦ, ᾿ιὰπο 

« ἃηἰπιαιη 56,Υ65 πϑίοαιθ ρΡαϊγίηιιθ, Ἐδὲ 
« ἀοπηιι5. αἰΐα ; Ἰὰσθπὲ ρϑηῖδ5. ἀοίοβϑα ἴὰ- 

« Ἰοπίᾳ Ομ ]αῦ ἀγροΠ ; δ} ΔῸΡῚ ΡΟΠθγὰ 

« ἴδοι πίοι ιι6. τ21}}1. » 
47. Ἔν.... πατρός, ἀδη8 (1ὰ πηλῖβο πη) ἀ6 

(πιοπ) ρΡὸγο. 
48. Πολύχμητος , ἀτἢς 116 ἃ {παν ]]ογ. 

ὝΟΥγαΖ 65 ποῖθ5 11, 867 οἱ ΤΥ, 128. Α ἰὰ 

γραῦν, ὁπ Ῥουΐ ἰχαάτπίνο 1οἱ, Φίοην ἐγα- 

ναϊ 6, μα ϊδαι} 5᾽αρὶ ἀἶπα ΟΠ] δῖ Ῥγόοϊθυχ. 
ῬΙ]ὰ5 1] οοῦ ἀπο] 6 ἀ6 τρὰν 1}|6ν 16 ἴθι, ΟΪτι5 

Ι6 ἴον Ὀϊθη ἔγανα}}}6 « ἐδ ρυῖχ. 

52. Ἔμελλε, 5ουδ-εθπίθπαάι Μενέλαος. 
5ὅ. Ὦ πέπον, ε6δὲ Ρυ]5. 6) Πιδιινα 56 

μάν, ον. ἰὰ ποῖρ ΠΠ, 288. Τὰ γόρόττοι 

ἄς ὦ οβῦαπα Ρθαπό ροέξαπθ : 44. Μαϊδίε 
ἐαπερ! αὐ! Μόμόϊας, Βοῖμθ. ργέξοπα {46 
(6. π᾽εδὲ Ἰὰ αιΐμπη ἰοχίθ αἰϊόγό, δὲ χὰ ἴὰ 
γὙΡΆ]6 ἰθοοη ἀοἿ: ἐξνα ὦ πεπόνων Μενέλαε, 
ο᾽εϑι-ἃ- αἴνὸ ὧν πεπόνων, ὧν πέπων. Νοιιβ 
ΟΥΟΥΟΩ5 4} ΗὟΥ ἃ ΤΙθη ἃ ΘμάΠρΘΓ. 

δ6. Κατὰ οἶχον 650 ἂπ 465 Πϊαΐι5 οὐ 16 
ἀἸραπηηὰ ο5} 16 Ρ᾽ 5 ρυΌΡΆ}}}6, 1,6 Ἰαξῖπι σζσιις 
Ρτουνα «πο ἃ αἰϊ ρυϊπι ἰνθιηθηὶ Βοῖχος. 

ὅ9. ΚΚοῦρον 5ἰρῃμῆθ ἰοὶ ἔαειβ, ρυΐθααθ 
Τ᾽ δηΐαπι πὰ Ρὰ8 νὰ ὀ ἰ6 ἰοῦ. --- Ὅς ροὰν 
οὗτος (π6 ἀϊο φεΐώφηι διερίαι). 

60. Ἰλίου ἀόρεπά ἀκ νϑυβε ἐξαπολοί- 
ατί(ο): 6α 7{|10 Μιπάϊέεις ρορθανέ. 11 ἢ6 
ἴλαϊ Ρὰ5 4 Ἂπ 56] ὀϊγα υἱναπΐ γοϑῖθ ἀ8115 
Πιοπ. 

65, Παρειπών. [ἃ ΡΥΘΙΠΙ ΓΘ 5} 6. 6ϑὲ 
Ρνὸνθ. Οἱ Ῥυοποπροαῖξ ΡΡΟ πιο π, ΡΟ 
6 [αἴγθ τπθ ἰΟΠριθ, ΘΟΠΙΠῚΘ 5] γ᾽ ἀναϊξ 

ἄἀδὰχ ρ᾿ : παρρειπών. 
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9 " ἊΝ Ἂ᾿ Μ 

Νέστωρ δ᾽ ἃ ογείοισιν ἐχέχλέτο μαχρὸν ἀύσας 
᾿ ἢ .“ "“ 

ἢ φίλοι, ἥρωες Δαναοὶ, θεράποντες Αρηος, 

μή τις νῦν ἐνάρων ἐπιδαλλόμενος μετόπισθεν 

μιμνέτω, ὥς χεν πλεῖστα φέρων ἐπὶ νῆας ἵκηται" 

ἀλλ᾽ ἄνδοας χτείνωμεν᾽ ἔπειτα δὲ χαὶ τὰ ἕχηλοι 70 

νγεχροὺς ἂμ. πεδίον συλήσετε τεθνηῶτας. 
Ἰὼ γ δ: Ὑ Ἵ Ν Χ ΓΕΡῸ, Ὡς εἰπὼν ὥτρυνε μένος χαὶ θυμὸν ἑχάστου. 

Ἔνθα χεν αὖτε Τρῶες Ἀρηϊφίλων ὑπ᾽ Ἀχαιῶν 
Μ " ἴλιον εἰσανέδησαν, ἀναλχείησι δαμέντες, 
εἰ μὴ ἄρ᾽ Αἰνείᾳ τε καὶ Ἕχτορι εἶπε παραστὰς 15 

Πριαμίδης Ἕλενος, οἰωνοπόλων ὄχ᾽ ἄριστος᾽ 

Αἰνεία τε χαὶ Ἕχτορ, ἐπεὶ πόνος ὕμμι μάλιστα 
ῇ 2 ο Τρώων χαὶ Λυχίων ἐγχέχλιται, οὕνεχ᾽ ἄριστοι 

πᾶσαν ἐπ᾽ ἰθύν ἐστε μάχεσθαί τε φρονέειν τε" 
ὅτ ΟῚ -- Ρ] στὴῆτ᾽ αὐτοῦ, χαὶ λαὸν ἐρυχάχετε πρὸ πυλάων, 80 

πάντη ἐποιχόμενοι, πρὶν αὖτ᾽ ἐν χερσὶ γυναικῶν 

φεύγοντας πεσέειν, δηΐοισι δὲ χάρμα γενέσθαι. 

68. Ἔνάρων ἐπιδαλλόμενος, ἀόϑβίνειιχ 
Ὧδε ἀόροιμη]θα: ραβϑίοπηέ ροὰῦ 16 ᾿αϊίπ. 

Ἐπιίδε!β : τὸ ἐπιδάλλεσθαι, ἀντὶ τοῦ ἐφί- 
εσθαι χαὶ ἐπιθυμεῖν. Ὑ ο]ὰ ρΡουνααοὶ ἐνά- 
ρῶν δϑὲ ἂὰ ρϑημ, 61 ἐποοσθ Ἐπϑίδιῃθ. 

Επ οἴϊει, 165 σϑυ 85 4] τπὰυαθηΐ 16 ἀόβιν 

86 ξοπϑγϑθηΐξ ἄνθοὸ ἰΘ σέμ!. 
70: Τά, ς᾽ εϑι-ἀτ-ἀἴνα ταῦτα (165 ἀόροιμ]}- 

165 ἀ65 πιουί5), ἀέρεπα ἀε συλήσετε, ςοη- 
ΧΕΙ 101 ἄνθος ἄδαχ δοσιβαιίς, 

71. Νεχροὺ-.... Ζέποδοϊΐε ἐονίναϊξ 1εὶ : 

Τρώων ἄἂυ. πεδίον συλήσομεν ἔντεα νε- 
χρῶν. Οὐ έϊαϊ πὸ σΟΥΡ ΘΟ. οὙΔτηπιδ ϊ- 
οαἶθ, βοῦν ὀξα }1ν Π᾿Δοοογὰ ἀνθὸ χτείνωμεν. 
ῬΙάγπιθ ἃἸ] ὄρ ιιθ οοηΐίσθ οὐ ἰθοου 9]ὰ- 

βἴθισθ ΘΧΘΊρ] 65 Βοιηέν! τι65 ἦτ ρ᾿ϑϑϑᾶρθ 
ἀὯπ6 ῬΘΥβοπηδ ἃ 1᾿υΐγθ, ραν οα Πὀνθιηθηΐ 

ΘΘἾὰ] 46 Ποιι5 ἁνοῃ5 ποίϊό, Ὑ, 877-878. 1] 

5 ἌΡΡυϊΘ ἀθ Ἰ᾽οριπἴοη ἀ᾽ ΑΠΠΙόποοϊὸσ οὐ ἀθ 
ΟΒέν!5. βου Ιὰ ἀέξεπβε 46 1ὰ Ἰθοοη ἀ᾽ Αυϊ- 

βίαν ζαθ (ποῖγα να]σαΐθ). ΑἸμόποοϊὸ5. νον αἱΐ 
ἴοὶ ππὸ ἀόϊΠοιίο556. μόγοϊιι : ΝΟΥ ἀιιγὰ 
τρανό σοΙηπΊ6 165 ἃπΐγθ8, τηδ]5 1] [556 

ἃ Χ ΔΕΪΓΟΒ 58 μάν ἀθ ᾿αίϊη. --- Ἄυ, πεδίον 
Ρουτ ἀνὰ πεδίον : ἃ ἰγάνουβ 1ὰ Ῥ] αἶμα. 

73, ὝὙπ᾽ ᾿Αχαιῶν, 5005 ἴ65 (6οι08 
465) Οτὐθοβ : ρυδϑϑόβ. μὰν 165 ὥτϑοβ. Οἱ ]- 

465-π5. Ταϊαομοπὶ ὕπ᾽ ᾿Αχαιῶν ἃ δα- 
μέντες ἄὰ νεγ8 βαϊνϑηϊ. (ομβυγιο ἢ Ο].π 

ἄσγα, δὲ Βυροιπηοδα ἱπαπ]6. Δαμέντες νὰ 
ΡΪὰ5. παιιγϑ! ]θηθπὲ ἄνθος ἀναλχείῃσι. 

76. Ἕλενος. Ηξδϊέμπιι5. ἀναϊξ, οοημη6 88 
50 ν (αϑϑαπάγο, [6 ἄοῃ {6 ρυορμόμπαο. θ᾽ ὁ- 

ῬΙὸβ ἴὰ τρδα 0 δαϊνίθ ῬῈΡ ὙΊΡΡΊ]8. ἀἀΠ5 

Τ᾽ πόϊάο, ἩῤΙόπ5. βαγνόοας ἃ ἴὰ στιΐπθ 46 
ΤτοΙθ, εἴ βυσοόάα ἃ Ῥυγυ5. Θοηπιθ τοὶ 

ΦΈριτα δὲ τπὰνὶ ἀ᾿ Απανοιπάσαθ, ΠΕ Υ ἃ πιπθ 
ἈΤΟΙΘπΠ6 ἰθοοπ οἰτόθ ρὰν ΑὐἸδίαγαιθ δὲ Απι- 

πιοπία5 : Πριαμίδης Ἕλενος μάντις τ’ 

οἰωνοπόλος τε. Οπ 1᾽ναϊξ 5ὰπ5 ἀοαΐθ ᾿πη8 - 

οἰπόθ ροῦν 4π6 Οὐ] Π)ὰ5. γοϑιὰξ Θὴ Ῥοϑ868- 
βίου ἀθὸ 81 ϑιρόγιουἐ σοπιπηθ ΔΠΡΈΓΘ. 
γογελῖ, 69. Μαϊ5 ὄχ᾽ ἄριστος πἾἸπάϊαιιθ 
Ῥὰ8. πόρφοβδαι γοιθηῦ τἀπὸ ϑαρόνιουιτ6. ἃ}- 
501π. Ηόδ]όπιιε ἔξαιε, οοιηπηθ ΟἉ] ΟΠ ᾶ5., ὑἢ 
ἁαραγο ΘΧοο]οπΐ, οὕ πηδπιθ ἐγὸς-δαοοίϊομέ 

ΠηΔ15. 11 Ὑ 6π γαῖ α᾽λαΐνο5 ρϑαϊ-ὀΐγο 71 

165. γαϊαϊθηΐ, οἵ 41 ἁιγαῖθπὲ μὰ ὄϊν ποπη- 

πηό5 ὄχ᾽ ἄριστοι. 
78. ᾿Εγχέχλιται, ὑποιογδὲξ, ὙΒΡΟΒ6. 51}, 

ϑολοϊϊο5 : ἐπίχειται, ἐπήρεισταν" ἐν τῇ 
ὑμετέρα φροντίδι περιχέχλεισται ἣ σω- 

ΣΣΆΝ ΤΙΣ 
τηρία τῶν πραγμάτων. 

82, Δηΐοισι ἃ 1ὰ ργδπηὸγο Ὀγὸνθ, ΘΟπημαθ 
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Αὐτὰρ ἐπεί χε φάλαγγας ἐποτρύνητον ἁπάσας, 
ἡμεῖς μὲν Δαναοῖσι μαχ:ησόμεθ᾽, αὖθι μένοντες, 
χαὶ μάλα τειρόμιενοί περ᾽ ἀναγκαίη γὰρ ἐπείγει" 8ῦ 
Ἕχτορ, ἀτὰρ σὺ πόλινδε μετέρχεο, εἰπὲ δ᾽ ἔπειτα 
μητέρι σὴ καὶ ἐμῇ ἡ δὲ ξυνάγουσα γεραιὰς 
νηὸν ᾿Αθηναίης γλαυχώπιδος ἐν πόλει ἄχρῃ; 
οἴξασα χληΐδι θύρας ἱεροῖο δόμιοιο, 

πέπλον, ὅς οἱ δοχέει χαριέστατος ἠδὲ μέγιστος 90 
εἶναι ἐνὶ μεγάρῳ, καί οἱ πολὺ φίλτατος αὐτῇ, 
θεῖναι Ἀθηναίης ἐπὶ γούνασιν ἠὐχόμοιο, 
χαί οἱ ὑποσχέσθαι δυοχαίδεχα βοῦς ἐνὶ νηῷ, 
ἦνις, ἠχέστας, ἱερευσέμεν, αἴ χ᾽ ἐλεήσῃ 
ἄστυ τε χαὶ Τρώων ἀλόχους χαὶ νήπια τέχνα, 98 
ὥς χεν Τυδέος υἱὸν ἀπόσχῃ ᾿Ιλίου ἱρῆς, 

ἄγριον αἰχμιητὴν, χρατερὸν μήστωρα φόθοιο᾽ 
ὃν δὴ ἐγὼ χάρτιστον Ἀχαιῶν φημὶ γενέσθαι. 

. Οὐδ᾽ Ἀχιλῆά ποθ᾽ ὧδέ γ᾽ ἐδείδιμεν, ὄρχαμον ἀνδρῶν, 
ὅνπερ φασὶ θεᾶς ἐξ ἔμμεναι" ἀλλ᾽ ὅδε λίην οΠΤ00 
μαίνεται, οὐδέ τίς οἱ δύναται μένος ἰσοφαρίζειν. 

Ὡς ἔφαθ᾽ " Ἕχτωρ δ᾽ οὔτι χασιγνήτῳ ἀπίθησεν. 

ἀλη8 βϑάποοιρ ἀ᾽ Δ γ65 Ῥαββᾶσθϑ, μὰ Ἰ᾽ εἴ- 

ει 46 1ὰ σου }16 αὶ] 51} δὴ. 
817. Μητέρι σῇ χαὶ ἐμῇ», ἃ ποῖχα οοπι-- 

ΠΉΠ6 Τὸ 6, 115 ὀξαϊθηξ ἰο5 165 ἄδθιιχ 15 
ἀ Ἠέοιρα. Ἠόοιυ!α ἀναὶϊξ ἀἰχ-πουῖ {15, Τι65 

ἰὐθηΐθ οἵ πῇ δυῖθβ 15. ἀθ Ῥυϊαπὶ ἐϊζαϊθηξ 
πό5 ἀ᾽ ἀιαῖγο5. πηὸγθ8. 

88. Νηόν, αὐ ἐδηιρίτν, ἘΠ165. ἔθυοπὲ τππ 
ῬΙΟοοδβίοι, (ὐθϑὲ 66. 416 5:ρῃῖῆρ ξυγά- 

γοῦσα.... νηόν. -- Ἐν πόλει ἄχρῃ » ἀλη5 
ΤΔΟΡΟΡΟΪΘ : ἃ Ῥογρᾶπιθ. 

92. Θεῖναι, ροπαΐ, 4αἾ 6116 Ρροβ6. (δὲ ἴῃ- 
{πη 1{| 53 ΘΧΡΊ 46. μὰν 1 ἸΔέθ οοπίδηιθ ἀδη5 

εἰπέ, νοῦβ 806. Ἠόϊ]όπιιβ ἐγαηϑηηθιϊτα ἃ 588 
Ἰηδγ6 τἢ ΘΟΠ5611], [ἃ γϑοοιμιηδπάδίοι ἀθ 
ἔαῖγθ 16 1}16 οἰοβθ. Οἶδϑδὲ ΠἸπΠηῖπ| ἀλπς 16 
56η8 (6 Ἰ"πηρόγαι, οοιηπηθ οἢ 6 νοἱΐ 51 
βοινθπηΐ οἰ62 Ηοιηὸγο ἀνθὸ 1ὰ βθοοόπάία ρϑὺ- 

Β0ΠΠ6. --- Ἐπὶ γούνασιν. 1,65 ΔΠΟΙΌΠΠΟ5 
βδἴαϊαθϑ ἀθ Μίπουνα σοργόσθηξαιθηξ 1ἃ ἀ66558 
ἀ85150, (6116 ἀομὲ 1] οϑὲ {ποϑοι 1] μ᾽ θϑὲ 
ἄοπο Ροϊπξ [0 [ἀπηθιιχ ῬΑ]! δά ΐιπι, αὶ ὀταϊ!, 

ἀ᾽ αργὸὲβθ ἴὰ ἐγδα! το, πῆρ Μίπουνα ἀ6- 

Ῥουΐ, ἁγπηέθ ἀπ θΟπο ον δὲ ἀδθ ἰὰ ἴᾶποο. 

Ἠομδγο ἱρπογα ᾿᾽Ἔχρίοι αἼΠ 556. εὐ 6 
Θιομηδάθ, οὐϊέρνέ ρὰγ Ὑρριθ, (βρθη- 
ἀδηΐ 165 ΑἸθχα πα ]η5 ἀἰδουτϊαϊθηὶ 5 ἐπί, 

εὐ 1ἸῈὰ Ῥγθπαϊοπέ ψο]οπίου5. ἀλη8 [6 56}8 
ἀς παρά, δάιηριἀπὲ 4111} 5΄ρὶ: ἄτι νγαὶ 
ῬΑ]]δάϊαμι. 

94. Ἥνις ρουν ἥνιας, ο᾽ Θϑ:-ἃ--αἴνα ἐνιαυ- 
σίους : ἀπ ἃπ. Ἐπδίδιπα : γίνεται δὲ ἡ 
ἥνις μὲν ἀπὸ τοῦ ἔνον, ὅ ἐστιν ἐνιαυτοῦ, 

ἧς ἣ γενιχὴ ἤνιδος, χαὶ Ἰωνιχῶς ἤνιος. 
-- Ἠχέστας, 401 ποπι ρΡοϊπὲ 5681] 1᾽ἃ1- 
ΘΜ ΠΟ ἀπ μᾶϊνο : 41 νἰνθηῦ ἜθΘΟνο 6 11-- 
βμενιό, ϑολοίϊος : ἀκεντήτους, ἀδαμιάστους. 

ἪἬχέστας ε5ϊ μουν ἀχέστας, 46 α ρυϊνὰ- 
Ὁ οἵ ἀβ χεντέω, ρΡίαμον. 

96. Ὥς χεν, νείρο αἵ χεν. «ϑοϊοίϊες : 

Ἀρίσταρχος, ὥς χεν Τυδέος. Ἐπ εἴζξεε, 
Ἡδοΐον αὖ ἀποση του ἀθ ἀοαΐον ἀπ θῸ ἢ 

γοῦ!οῖν (6 1ὰ ἀόθϑ56. 

100, “Οὃς, ἐδὲ πομηπῖὸ : Π)οτηδάρ, 
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Αὐτίχα δ᾽ ἐξ ὀχέων σὺν τεύχεσιν ἄλτο χαμᾶζε " 
πάλλων δ᾽ ὀξέα δοῦρα, χατὰ στρατὸν ᾧχετο πάντη, 
ὀτρύνων μαχέσασθαι, ἔγειρε δὲ φύλοπιν αἰνήν. 106 

Οἱ δ᾽ ἐλελίχθησαν, καὶ ἐναντίοι ἔσταν ᾿Αχαιῶν " 

Ἀργεῖοι δ᾽ ὑπεχώρησαν, λῆξαν δὲ φόνοιο᾽ 
φὰν δέ τιν᾽ ἀθανάτων ἐξ οὐρανοῦ ἀστερόεντος 

Τρωσὶν ἀλεξήσοντα χατελθέμεν - ὡς ἐλέλιχθεν. 
Ἕχτωρ δὲ Τρώεσσιν ἐχέχλετο μαχρὸν ἀύσας" 110 

Τρῶες ὑπέρθυμοι, τηλεχλειτοί τ᾽ ἐπίκουροι, 

ἀνέρες ἔστε, φίλοι, μνήσασθε δὲ θούριδος ἀλχῆς, 
ὄφρ᾽ ἂν ἐγὼ βείω προτὶ Ἴλιον, ἠδὲ γέρουσιν 
εἴπω βουλευτῆσι χαὶ ἡμετέρης ἀλόχοισιν 

δαίμοσιν ἀρήσασθαι, ὑποσχέσθαι δ᾽ ἑκατόμέας. 

Ὡς ἄρα φωνήσας ἀπέδη χορυθαίολος “Ἕχτωρ᾽ 
“ Ὰ Ὰ ͵ Ε Ἃ 3 ῇ ᾿ Ἁ ἀμφὶ δέ μιν σφυρὰ τύπτε χαὶ αὐχένα δέρμα χελαινὸν, 
“ «Δ Π 7 γ (δ 5 7 
ἄντυξ, ἣ πυμάτη θέεν ἀσπίδος ὀμφαλοέσσης. 

Γλαῦχος δ᾽, Ἱππολόχοιο πάϊς, χαὶ Τυδέος υἱὸς 

ἐς μέσον ἀμφοτέρων συνίτην μεμαῶτε μάχεσθαι. ᾿ 120 

Οἱ δ᾽ ὅτε δὴ σχεδὸν ἦσαν ἐπ᾽ ἀλλήλοισιν ἰόντες, 

τὸν πρότερος προσέειπε βοὴν ἀγαθὸς Διομήδης" 

Τίς δὲ σύ ἐσσι, φέριστε, καταθνητῶν ἀνθρώπων ; 

106, Οἱ : 165 ΤτοναΠ5. 
108. Φάν ρουν ἔφαν, ἔφασαν : θα ες ϊ-- 

μιαδαπέ, 115 56 ἀϊἰδαῖθηξ οο]ὰ ἃ διιχ- πη ΠΊ165. 
112. ᾿Ἀνέρες.... Ζέποάοϊε [1581] 66 

ΥΕΥΘ. ΘΟΙΠΊΠη6 1] δι : ᾿ἀνέρες ἔστε θοοὶ, 

χαὶ ἀμύνετον ἄστεϊ λώδην. 1] ἃ ἔγοινέ 
Ῥϑαϊ-ἐἴρθ οθεῖθ Ἰθοοη ἀΔπ5 “πο αἴης (165 
ἰοχίθβ ἈπεῺι65.. ΠῚ Ἰ᾿ἅθγὰ ργέϊόγόθ ἃ 
οἅμ56. ἀθ 66. ἀ6], 411 τρρε! 6 1ἴὰ [ὉΥῚη6 
τίνυσθον, ΠΠ|, 279, οἴ 411 5 ΔοοΟν 6 ἄγεθ 
66. 416 1υἰ-πηόπηθ Ργοροβαῖξ, {Π1, 459. 1 

86. ἀφ) αγγαϑϑαὶῦ. ἃΪη51 απ ν6 05. Ὀ] 516 ι 5 
ἴοἱ5. τόρέτό. Ναϊβ. ὁπ. σοιηρυομα {116 50ῃ 
ἄπεὶ ἀμύνετον π᾿αϊξ μὰ8 ας [ουτίαπε, Τιὰ 
ἴδροπ νυϊρσαῖγο πὸ Ἰαΐῖ556 στίθη ἃ ἀόβινον. 

118. Ὄφρ(α), ἀονιθο οὰ ἐαπιάϊι αἰ : 
6 αἰοηάδηϊ 416. --- Βείω, Ροὺν βέω, 
βῶ, ἀε βαίνω, ἅ|16ν. 

117, ᾿Αμφί,... Ἡρφοῖοτν ρονίαϊξ τὰ οι τον 

ἀθ ργάπαάβ αϊπιθμβίοπ (ἀσπὶς ἀμφιδρότη). 
ὙογαΖ ἰὰ ποία 11, 389. Ῥουν τᾶ θοῦ ἃ 
1᾽ 4156. 1] Ἰανδῖδ Το]θτέ 5811 505 405. [6 οαϊν 

ἐ61ὰ Βογάπγο (δέρμα), ἔγὰρραϊδ ἃ 14 [015 6π 
Βαὰὲ οἵ οη Ρὰ5 (ἀμφί), ἃ ομαχαθ μὰβ 78 
Ιο Πόγοβ ἔαϊϑβαϊ, 

418. Ἄντυξ, ἀρροκιείοι ἃ δέρμα χελαι- 
νόν : ἴὸ οαἱν ποῖν, θογάπγθ, ο᾽θοι-ὰ-αἰσο [ὰ 
Ρβογάπνο 46. οα] ποῖν. ---Ἢ πυμάτη θέεν, 
41 οουγαῖ ἃ [᾿οχίρέμηϊτό (ἃ 1ὰ οἰγτοομίό- 
ῬῈΠΟ6). 

119, Γλαῦχος. ὕογος ἰὰ ποίβ 1|, 870. 
120, Ἐς μέσον ἀμφοτέρων, τη ηι6- 

εἰζπεγε αηιϑαγιν ραν έζγι, Θπῖγο 165 ἀειιχ 

ἉΡΠιύο5. 
121. ᾿Ἰόντες. Δόποδοϊς οὐ Αὐϊδίομμαῃθ 

46 Ῥγχαποθ ᾿ἰϑαϊθηΐ ἰόντε, ἀπ ἀπο], 
128, Τίς δὲ.... (6. νεὺ8 568 ἴθυη 6 ῬΆΓ 

100 15 5Βροπάῴο5. 
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Οὐ μὲν γάρ ποτ᾽ ὄπωπα μάχῃ ἔνι χυδιανείρη 

τὸ πρίν᾽ ἀτὰρ μὲν νῦν γε πολὺ προξέθηχκας ἁπάντων 12 
σῷ θδῤσεῖ, ὅτ᾽ ἐμὸν δολιχόσχιον ἔγχος ἔμεινας. 

Δυστήνων δέ τε παῖδες ἐμιῷ μένει ἀντιόωσιν. 
Εὶ δέ τις ἀθανάτων γε χατ᾽ οὐρανοῦ εἰλήλουθας, 

οὐχ ἂν ἔγωγε θεοῖσιν ἐπουρανίοισι μιαχοίμνην. 
ες ἢ . Χ ς 

Οὐδὲ γὰρ οὐδὲ Δρύαντος υἱὸς, χρατερὸς Λυχόοργος, 130 
᾿ ἽΝ ς τ 2 ᾿- δὴν ἦν, ὅς ῥα θεοῖσιν ἐπουρανίοισιν ἔριζεν᾽ 

ὅς ποτε μαινομένοιο Διωνύσοιο τιθήνας 

σεῦε χατ᾽ ἠγάθεον Πυσττον; αἱ δ᾽ ἅμα πᾶσαι 

θύσθλα χαμαὶ χατέχευαν, ὑπ᾽ ἀνδροφόνοιο Λυχούργου 

θεινόμεναι βουπλῆγι" Διώνυσος δὲ φοδηθεὶς 138 

δύσεθ᾽ ἁλὸς κατὰ χῦμα Θέτις δ᾽ ὑπεδέξατο χόλπῳ 
Χ 5, ε - 

δειδιότα- χρατερὸς γὰρ ἔχε τρόμος ἀνδρὸς ὁμοχλῇ. 

126, Ὅτ᾽ 
Ῥαΐδααα. 

427. ᾿Αντιόωσι, οσοιιγεγιὲ, 5 Θχροβθηΐ 

δὰ οἰος. Ἐαδίαιῃθ : χαὶ ἔστιν ἰδοὺ τὸ 
ἀντιᾶν λαμόδανόμενον χαὶ ἐπὶ τοῦ συ- 
ναντᾶν. πῃ ἃ νὰ 66 τηοῦ ἀ8Π5 τη του ἀι- 
ἐγ 56η5. ὕοΥ. ἰὰ ποῖδ σι} ἀντιόωσαν, 1, 81. 

4180. Υἱός ἄνϑο 1ὰ ργϑιηϊὸνγο Ὀγὸνθ, σοιηπιδ 

ἀλη τπὸ ψαγιδηῖθ, 1, 489, οἱ μὰν [6 
. πιδπηθ [αϊς σὰ δὴ ὑγεῖ, σνϑὺβ 82, ἄδηϑβ 
δηΐοισι. --- Λυχόοργος. ἸΡΑΕΤΣ 815 46 
Τγγαβ, ὀϊοῖε τοὶ ἀθδ5 Ἑάοπθ ἐπ ΤἬνασ. Τιὰ 
Ἰόρεπάβ ἀξ 588 ᾿τ6 σοπίνθ ΒΑΘΟμ5. ναὶ 
ἔοαγηὶ ἃ Ἐϑον]6 τουῦϊ ὑπ6 {τὐἸ]ορὶθ, ἀοητ 1] 
ὯῈ γεβία 716 ἀδ5 Γρρτηε 85. 

182. Μαινομένοιο, 41 ᾿πδ5ρῖνα ἰὰ ἈΠΕ 
(οὐ χαὶϊ 5 Πἶνγο 11- πηι 6). Αὐἰβέασ αι : ἣ δι- 

πλῆ, ὅτι μιαινομένοιο ἤτοι μανιοποιοῦ, 
βαχχείας παρασχευχστιχοῦ, ἢ αὐτοῦ 
μαινομένον, ἐνθουσιχστοῦ, ἢ βαχχευτοῦ. 
ΤΙ 5᾽Ἄρὶε 1ο] απο [όξθ πιεπόθ μὰν Ῥάρο]8 
δὴ ῬΘΙΒΟΠΠΘ, --- Διωνύσοιο Ροὰν Διονύ- 

σοιο, Διονύσου, »πδένὶ σγαία. ΟἾ 6516 568] 
Ράβϑϑᾶρσε οὰ Ἠομπιηὸγθ 56π}}}}6 0» ν]6ν (6 Βδο- 
οἰνα5 σοπαπι απ ἀἴθι. Ἠοπιὸγα ἱρπογα ἰὰ Ἰό- 

σοπάθ 46 Βαροίδ, δὲ πι6 δα] "015. αι} οϑὲ 
}᾽1ηνϑηΐθιν ἀπ νἰη. Αἰιϑϑὶ 65. ΑἸθχαηάυ]η5 
π᾿ αἰ γππθη -1}9. γ0)»ὰ5. 4 Οἱ τηόπιο Ἠοιηὸνο 
πὸ Ῥσθηηθ μοΐϊηι ΒΔΘΟ 8 Του" ἢ 51 ΠῚ 0 16 
πιοσίεὶ, οοιηπηα θγοιϊο εἴ ϑαγρόάοη, ϑολο- 

ἰός : σηυξιοῦνταί τινες ὅτι ὡς περὶ θεοῦ 

ῬοῦΣ ὅτε: φιαπαοφιϊάοηι, τοῦ Διονύσον διαλέγεται. (6 π᾽ 65: συὲτα ἰὰ 
«απ ρϑαυΐ- ἐμ. -- Τιθήνας. (65 ΠΟΌΡΓΙΟΕ5 
ἄς Βαροθι5. ὀταϊθπὲ 165 Ηγδάθβ, ΠΥΠΉΡἢ 65 
ἄπ πιοπὲ Νγϑα, «υὶ ἔιγοπέ τηῖ565. 81 γᾶῃρ 

465 σοῃϑβιο [0 5, 
438. Νυσήϊον, 5οι8-Θηΐοπάι ὄρος: ἰδ 

πιοπὶ Ν υβὰ (θη ΤΠγΔ66). 
484. Θύσθλα. (δ Ξοπ: 65 ο᾿]δῖβ 41ὶ 56}- 

ναϊθιῦ ἃ ἰὼ οὐϊέμϊγαϊιοιι 465. τη γϑίδγος ἀῈ 
ΒΑροιι5, ἔμ γγβθ5, Παιηθθαιχ, οἷς. ϑολοίίες : 

οἱ μὲν, τοὺ: χλάδους" οἱ δὲ τοὺς θύς- 
σους, τουτέστι βαχχιχὰς δράχας, ὅ ἐστι 
Διονυσιαχὰ μυστήρια ἔνιοι δὲ, πάντα 
χοινῶς τὰ πρὸς: τὴν τελετήν. 

ι35. Βουπλῆγι. Π’ρτὸδ ἴὰ δοιῃροβίοι 
ἀὰ πιοῖ, οἶδϑὲ 1 ΔΙρΌ ΠΟ ἅγϑς ἰ6 16} ὁπ Η]- 

416 [65 "απίβ. ϑαϊναης 46] 41165-τιη5, οἾθϑὲ 
14 ΠΔΘΠ 6 ἀνθὸ ἰλα6}16 ὁπ ἔγαρρδ 16 "ναι 
ἀδλη5 65. 5δου οθ5. (δ 401 δϑὲ φορίαϊη, ο᾽θβὲ 
46 Τιγοασσαθ Ροιγβαῖ 165 Ἡγαάθ8 θη Ἰθ5 

[ρρραπῖ ἀπ Ομ] δὲ αι} εἰθπὶ ἃ 1ὰ τηδίῃ, 
εἴ 4Ἶ] ἃ αἴϊοαιό ἃ ἴὰ Ῥθυβοηπθ α᾽ δ" 65 

ΟἾθὺ5. αὰχ ἀϊοαχ. Υ Ο]ὰ ροῦν αοὶ 1] δὲ μη], 

- Φοδηθείς. (δοὶ ῬὰγἸ5581Ὲ 58 Π5 ἀοιΐθ 1η- 
οοηνεηδηΐῦ ἃ Δόποσοϊθ, οὰν 1] οἰαπρθαὶξ Ιε 
πῖοῦ θὰ χωλωθείς. Μλὶο, πιόπ!θ. ἃρτὸβ οοἱϊο 
δονγθοῖϊίοα, Βαροθι5. π6 [μἰτ γ9)ὰ8 πη 
ῬΓΘανΘ ἀ6 σοιαγ ἰ56 ; ον δύσε(το) 41 4} 
5680 βαπνό, οἱ δειδιότα «͵ουΐα [1466 ἐδ 
Ῥϑαν, [πα 15 4π6 φοδηθείς πλάναι. 5ἰπιρ]6- 

πιρηΐ [ἃ [πϊΐθ, 



[Υ1] 

Τῷ μὲν ἔπειτ᾽ ὀδύσαντο θεοὶ ῥεῖ 

ΔΛΊΑΔΟΣ.  Ζ. 21 Ἃ7 

χαί μιν τυφλὸν ἔθηχε Κρόνου παῖς οὐδ᾽ ἄρ᾽ ἔτι δὴν 

ἦν, ἐπεὶ ἀθανάτοισιν ἀπήχθετο πᾶσι θεοῖσιν. 140 

Οὐδ᾽ ἂν ἐγὼ μαχάρεσσι θεοῖς ἐθέλοιμι μάχεσθαι. 

Εἰ δέ τίς ἐσσι βροτῶν, οἵ ἀρούρης καρπὸν ἔδουσιν, 

ἄσσον ἴθ᾽, ὥς χεν θᾶσσον ὀλέθρου πείραθ᾽ ἵχηαι. 

Τὸν δ᾽ αὖθ᾽ ᾿Ἱππολόχοιο προσηύδα φαίδιμος υἱός" 
Τυδείδη μεγάθυμε, τίη γενεὴν ἐρεείνεις; 148 

Οἵἴη περ φύλλων γενεὴ, τοίη δὲ χαὶ ἀνδρῶν. 

Φύλλα τὰ μέν τ᾽ ἄνεμος χαμάδις χέει, ἄλλα δέ 
2. ὦ ὕλη 

τηλεθόωσα φύει, ἔαρος δ᾽ ἐπιγίγνεται ὥρη᾽ 
« ΩΣ δ 5 

ὡς ἀνδρῶν γενεὴ ἡ μὲν φύει, ἡ δ᾽ ἀπολήγει. 

Εἰ δ᾽ ἐθέλεις χαὶ ταῦτα δαήμεναι, ὄφρ᾽ εὖ εἰδῇς 190 

ἡμετέρην γενεὴν, πολλοὶ δέ μιν ἄνδρες ἴσασιν᾽ 
" ἐπ Ἐ Π “- Ἄ “ΕΟ ς 6 Ἵ . ἔστι πόλις ᾿Εφύρη, μυχῷ Ἄργεος ἱπποθότοιο 

438. Τῷ μὲν.-.. (6. νογ8 56 [θυ ΠΏ]Π6 ΡᾺ᾽ 

[1015 βϑροπάόα5. --- Τῷ, σοπῖγο ΤΥ ΘΌΡΡΈΘ, --- 

Ῥεῖα ζώοντες (νίναπε ἐλο]Θπηθ τ) ἐχαϊναιξ 

ἃ μάχαρες, ΙΕ Θαγοιιχ, 
142. Ἀρούρης καρπόν, ἀὰ μεΐπ: Ρὰν 

ΘΡΡοβίτίοη. ἃ [ΔΩ γΟἶβῖθ, πουγυαγθ (65 
ἀΐϊεδιχ. Τιοιηδάθ. πθχοθρῖα ρὰ5 6 δὸπ ἀ6ῇ 

Ιε5 μόνοβ πέρ ἀθ5 ἀΐϊουχ., πιαὶβ πηθηϑηϊ 

τη νἱθ 5ϑι Ὁ 016 ἃ ο6 116 65 ΠΟ πη Π165. 81- 

τηοπῖάο ἐδ η1 165 μομπηπιθβ: εὐρυόδονυς ὅσοι 

χαρπὸν αἰνύυμεθα χθονός. 

4148. ᾽᾿Ο)έθρου πείραί(τα), [65 δον 65 6 
Ιὰ τηονῖ, ο᾽δϑι-ὰ- αἶσα [6 θὴρ οὰ ᾿Ὸπ αἰγοι- 

εἰς Ῥὰγ ἴὰ ππονέ, οοπηπηθ ἢ ἃ νὰ θανάτοιο 

τέλος. Ἄογοζ 1ὰ ποῖβ Π|, 309. 
146. Οἵη περ...- (ὁ γϑ 05 ἃ ἐϊό οἰτὲ δ οοιη- 

πιθηϊό μὰν ϑ᾽πιοηϊάθ ἀλη5. τἰπ6 ἀἀπηγ }} 

ὀϊέρ!θ, 401 δδϑὲ [6 ο᾽τι5. ποθ. ΠΙΟΠμηθηΐ 

οὐ 1 Ὅπ γοῦνα ἴὰ τηθηίοη α Ἠομπὸτο. 81- 

τη 6 ΠἌρρε]]Ὲ Χῖος ἀνήρ, ᾿᾿Ποιηπιθ ἐ6 
ΟΒ 105. 

147. Ἄλλα δέ εογγοϑροπὰ ἃ τὰ μέ" ([65 
1.65}. ΠΟΠΊΠΊ6 5 γ ἀνα τὰ δέ. 1,65 ἃ ἔγ65, 
οντ-ὰ τας Ἐ6 165 4] θυ θἰοθυ μα }65 ρΥ Θεὸ 65. 

4148. Τηλεθύωσα. ΑΥὐἹδίορμαπο 6. Βνυ- 

Ζάπο6 ᾿ἰδαιῖϊ τηλεθόωντα, 56 γχὰρρονγίαπε ἃ 

φύλλα. --- Δ(έ), δέ, ἐφαϊναιε ἃ κα, οἴ τηδιη8 
ἃ ἐογδήπε. Ἠοτηὸγο ὃ Ἰιχιαροβό ἢ Ἰαές, 5]- 
ναπΐ 50ῃ. δάσο, ἅὰ ᾿ἰοὰ 46 1ὰ δα οΟ ἀμ ΠΟΥ, 

Μαΐβ ο᾽ὁδὲ Θοπηιη6 51 ἀναὶξ αἷξ : τῆς ἔαρος 

ὥρης ἐπιγιγνομένης. Οδίέε, ἀπβεοιηεέ ἀ6 
βίν 8. ἃ [αϊξ Ἰηνθπίδν ἴὰ Ἰθοοὴ ὥσῃ» ἃ ἀλΈΓ, 

41 ἀοηπα φύλλα ρου» 5ι76ὲ ἃ ἐπιγίγνεται. 
ΑὙπη πὰ ἘἸ οα]οπηθηΐ, σϑίζα Ἰθοο Θϑὲ ρᾶγίαϊίε : 

Ροῤεϊ αιθπιθηξ, 6116 γόδαϊε ἴὰ ΡΠ γαθ6. ἃ ἀπ 
ταυτο] ορίθ, οὐ [1 αἀἸβραγαϊίγο ᾿Ἰπηᾶρο ἀλι 

ΡΥΪπίθιηρ5 ἃ ΠἌαντγο. --- ὍὭρη, νερὸ ὥρη. 
Νοῖγο νυϊρσαίο οδὲ 1 ἸΙθφὸπ α᾽Αὐβέορ! απο 6 
ΒγυΖιηθθ. 

149. Φύει, 41 εδὲ ἀπ νϑῦὴ5 Ῥγέοόάθῃηι 
γος 16. 5615 0 Π , Θϑὕ 10] ἀδη5 16 5015 Π61- 

1.6. Νοῖγθ νοῦῦθθ μοι ἃ 46 πιόιηθ ἰδ 

ἀ αι ]6. ΘΠΉΡΙΟΙ : ΠΥ ΌΓΘ Ροιι586. 465 [6 }}{65, 

Εἴ 165. ἴθι} 65. βοιιθϑοπὲ 501 ΠΡ ΌΥδ. 
160. Ταῦτα, 665 οἰοθοθ : ἐ6. ἀοηΐ ἔπ 
ΟἸΟ ΟΥ̓ Π]65. 

1561, Δέ, οδοτηπηο ἐλη5 δαιοοι}» (6. μὰ5- 
5068, Θοῖ Ρουν δή : 6. ΒΊθη ! 

162. ᾿Ιούρη, ἰοεῖ, ἐβεὲ Οουίμῖηο, εἴ ποθὴ 
Ροῖμιὶ ΠΕΡ τὸ αΕΠὰ6. ον ἀθ ᾿ΓΠοβργοίϊο, 
γογα2 ἰὰ ποῖς Τ|, 6ὅ9. --- Μυχῷ μουν ἐν 

μυχῷ : ἅκπ ἰοπά, ἃ Ἰ᾽οχιγόμό, δὲ ποι μὰ5 

ἄκαης ἐἰἸπεέθιίειν. ΟοΥλμι 6. οδὲ θὰ ἀθἤΠοι5 

ἀὰ ῬΡέϊοροπηδθο, πλὰῖϊθ 6116 τόσο !θ. κι 

Ῥέϊοροπηὸδδο. --- Ἄργεος ἱπποδότοιο. 1 
5΄ἀρτὶ ὀνἀοτηπιθηΐ ἄτι Ῥόϊοροπηῦβο, ΑὐἸϑίαν- 

4υ6: ἣ διπλῇ, ὅτι.... Ἄργος δὲ ἱππόδοτον 
τὴν. Πελοπόννησον γαλεῖ, τὴν δὲ Θετ- 
ταλίαν Ἄργος Πελασγικόν. δ ονολ ]ὰ ποίο 
τ σὺ: 
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Ψ Ἃ ᾿ » ᾿ Ἂ ἊΝ 

ἔνθα δὲ Σίσυφος ἔσχεν, ὁ χέρδιστος γένετ᾽ ἀνδρῶν, 
Δ κγ 

Σίσυφος Αἰολίδης " ὁ ὃ ἄρα Τἱλαῦχον τέχεθ᾽ υἱόν " 
Ὰ αὐτὰρ ΤΓλαῦχος ἔτικτεν ἀμύμονα Βελλεροφόντην᾽ 1Ὁ5 

οἷ τῷ δὲ θεοὶ χάλλος τε καὶ ἠνορέην ἐρατεινὴν 

ὥπασαν. Αὐτάρ οἱ Προῖτος χαχὰ μιήσατο θυμῷ᾽ 
ε9. » , " 5 Ὰ νὴ , Ὕ ὅς δ᾽ ἐχ δήμου ἔλασσεν, ἐπεὶ πολὺ φέρτερος ἦεν 

Ἀργείων " Ζεὺς γάρ οἱ ὑπὸ σκήπτρῳ ἐδάμασσεν. 
Τῷ δὲ γυνὴ Προίτου ἐπεμιήνατο, δῖ᾽ Ἄντεια, 160 

, ῇ ν Ἃ ᾿ "7 χρυπταδίῃ φιλότητι μιγήμεναι" ἀλλὰ τὸν οὔτι 

πεῖθ᾽ ἀγαθὰ φρονέοντα, δαΐφρονα Βελλεροφόντην. 
Η͂ δὲ ψευσαμένη Προῖτον βασιλῆα προσηύδα " 
Τεθναίης, ὦ Προῖτ᾽, ἢ χάχτανε Βελλεροφόντην, 

ὅς μ᾽ ἔθελεν φιλότητι μιγήμεναι, οὐχ ἐθελούση. 166 

153, Σίσυφος. ϑίϑγρμβ, ἢ]5 4 Ἔοϊο, γοὶ 
46 ΤΠ 6554116, θά5ϑαϊδ θΟὰΓ [6 ἰοπάαξϊοιν 4 Ἐ- 

ΡὮγυΘ οὰ (νης, ὕογο2 1ἃὰ ποῖα 11, 870, 
-- Ὁ, Ι6486]: 1 ἈγΈοΪα ἀδπ5. 16 856π5 ὅὰ 

ΘΟΒ]ΟπΟΙ ὅς. Οἱ! φαθδ5-ιιη5. 1 ἐογινθηΐ ὅ, 
ἅνθο ᾿᾽Δοοθηΐ. --- Κέρδιστος, να εΡνγζρειι5, 
Ι6 ρ]ιι8. στό, Αὐἱδίαυ σὰ. ποθ ἰὰ 5 σηιῇοας- 

τοη Ποχπηόνϊ πα ἀ6 χέρδιστος : ἣ διπλῇ, ὅτι 
τὸν συνετὸν χαὶ χερδαλέον χέρδιστον 
λέγει" οἱ δὲ νεώτεροι τὸν φιλοχερδῇ ἐξε- 
δέξαντο. Ἐπ εἰἴΐϊοῖ, χέρδος, ἀλη5 Ἠοπιὸγο, 
δαρτου! 16 Θ]ΏΡΙ6Ι χέρδεα, 5:5. 16 ἴὰ σιι56, εἴ 

ΠΟΙ Ῥὰβ 16 σαϊη, Ἰλοιπμάν απ6 2 46. ΟἸδποιιβ 
π6 41 ροϊηΐ χέρδιστος 6 πλδιιγαΐδθ ραν, 
Ῥαϊδ4α. ΘΙΘΎΡΠ6. οοὲ 16 ρὸγθ ἀθ 88 γὰρβ, 
165 ἀτϑοβ δαμηγαϊθηῦ ἰὰ ἤπ6556. αἶ βρυϊξ, 

τηδπη6. Ῥθῖι ΒΟΥ Ρυ]ο86. Οὐδ. ρου ἈΥΟΙΡ 
ὑχγανό ΤαρΡΙῸ. 6ἢ γόνόϊδηξ 165 βθοῦαὶβ ἀπ 
πη (65 ἀἴθιχ, 4π6 ϑ|5ΎΡῃ6. [ας οομ- 

ἀαιηπό ἅτ ΒΌΡΡ]1ο6. ἀπ ΤΌ 6, δ ΠῸΠ ΡΟΙΓ 
ἉΥΟΪ ἐροπιρό 165 ΠΟΠΏΙη65. 

164. Τλαῦχον. (δ ΟΑἸἴάποιιθ, Ὀιβαΐθα! ἀ6 
ΑἸαποῖιβ 16 Τιγοῖθη, δὲ ΘΟ] 1 4] ἤρανα ΟΠ 6Ζ 

165. Ροδίοβ 805 ἴθ ποπὶ 6 Αἰαῖιοιβ 46 

Ῥοΐηϊθβ, ρᾶσος. 4 ᾿α ᾽τα1Ὁ ἃ Ῥοΐηϊθθ. δ 

Βέοειο. ΠῚ ο᾽αἴενα 1]ὰ οοϊὸσο ἀθ Ὑόπιιβ, οἱ 
ας ἀόολῖνό μῬὰγ 565 ῬΥΟΡΓΘ5. δάγα 5, 

18. Βελλεροφόντην. Βε!!όγορμοπ, α᾽ἃ-- 
ῬΙὸ5 165 ϑολοίϊος, 586. ποιήσαι ἀΡονὰ ΗΠρ- 

Ροποῖϑ. 1] ἔπ 16 τοὶ (6 Οουίηι}6 ΒΟ] ὄρ 5, οἱ 

ΘΟ 16 5 ποπηὰ γε 1ι) ἐν 161" εἰς βο ἰόν ο5, Βελ- 

λεροφόντης. (δ πριν πὸ 16 γσοπὶξ ροϊηΐ 
6 ἢ Ῥοββθϑϑίοῃ ἃ τογασμηθ 46 ϑίβυρμοδ. 1] 

ΘΠ Θυο πα ἢ 5116 ὁΠ62 Ῥγοίιβ, τοὶ ἄς ΤῚ- 

γγηΐη6. Οἰεδὲ ἰὰ 46 ποῖα ἴα τηοηΐγα 
Ἡοπιὸγθ, 58:5 αἶτθ οοιηπηθπξ 1] Υ ἐξαϊξ νο- 
παι. Μα15 ἴὰ ἰγδάϊτοη ὀΐαι οΘοππαρ, Δόποάοϊο 

ὀογίναιι, ᾿Ἐλλεροφόντης , ἃ Ποῖ 46 Βελ- 
λεροφόντης, ΠΟΙ 88Π58 ἀοιημηᾶρα ΡΟῸ ἴὰ 

γΘΡβιΠ οαίίο ; ΟδΥ 1] τηθεζαϊε αἰηβδὶ, ἀπ βθαὶ 

ΘΟ... οἷηᾳ ΠΙδίι5. ἀ6 θ]ιι5 ἀλη5 Ἠοιηὸγα : 

γΟΥ5 1δδ, 1062, 104, 4196, 216. 

167. Καχὰ μήσατο, νμίρο χάχ᾽ ἐμή- 
σατο. Ῥ᾿ἃργὲβ ἴὰ ἀοοίσπθ ἀ᾽ ΑΥἸβίασααθ, 
Ἰ᾽αυστηρηΐ, ἀλη5 Ἠομπιὸγθ, π᾿ θϑῖ ρὰβ ἰὰ τὸ- 
816, πιὰ ᾿᾿θχοθρίίομ, δὲ π ἀοὶξ ἤριγοῦ 

46 ἸΙὰ οὐ 1 Υ ἃ “πο Ιψαθ. σαῖβοη (6 16 
πον. Οὐ 11 ἰοὶ, ἀδῃ8 165 ϑολοίϊος : Ἄρίοσ- 

ταρχος χαχῶς, καχὰ μήσατο. [1,6 πιοῖ 
χακχῶς 65: ὑπ ἴα υϊα 46 σορ βίο μουν Ἰαχῶς, 
ἃ ζ᾽ἴοιιίθημο. 

1ὅ8. Ἦεν ἃ ρου 5ι]εὲ Ῥσγαῖιβ. 
159. Οἱ, ἐρεῖ, ἃἸὰϊ : ἃ Ργωῖαβ. Ῥυοῖαβ οοτα- 

τηδ πη 10, ΘΟΠΊΠῚ6 ΤῸ] (6 ΤΊ ΠΗ], ἃ ’ὰ Ρ]αἸπ6 
ΦΑΥνροβ, ἃ ἀπ ῬᾶΡῈ ἀπ ῬΘαΡ]6 ΔΡΡΊΘΠ, 

Τ,6 οοπιρ!όπιομξ βοιιβτθηΐθηάι οϑὲ Ἀργείους. 
Αα]ῖθα 46 οἵ, 16 τηὰπιβοῦι 46 Α' Θπῖ56 “0 Πὴ6 

μιν, αἱ (Βο]Πόνορ] Ομ); πηὰ]5. 165. ποίθϑ (αὶ 

Δοροπιρασποηΐ ἰ6 ἰοχίθ σϑοῦθηΐ οθῖῖθ 16- 

φοη, ὀνιἀοπηπιοηΐ ἀὐ[εοίιοιιδθ, 
1600. Ἄντεια. Απίόθ, ο])62 165 ροδίθϑ 
ἔα ρΊ 4.65, ἐξαϊε ποπιηός Σθενέδοια (ποιι8 
ἀἰβοπβ ϑ:Π πο] 66), τπιηθ 465 Πέγοϊποϑ 4 Ἐ5- 

ΟΠ ]6. ἀλη5 165. Ογοηοιίϊος ἃ Αὐϊδιορ]ιάπο, 

γΘΡυοοῖο ἃ ΕΌΥΊρΡΙ6 6, 
161. Τόν, ἐμὶ, ἀότονγπιῖμό ἃ γοῦ5. 511- 

γὰηΐ μὰν Βελλεροφόντην. 
105, Μ’ μουν μοι : ὀ]βδίομ γάγ6, ΠΠ ΠἾὟῪ 
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Ὡς φάτο᾽ τὸν δὲ ἄναχτα χόλος λάῤεν, οἷον ἄχουσεν᾽" 
χτεῖναι μέν ῥ᾽ ἀλέεινε, σεόάσσατο γὰρ τόγε θυμῷ, 

πέμπε δέ μιν Λυχίηνδε, πόρεν. δ᾽ ὅγε σήματα λυγρὰ, 
, ἂ Ὁ ͵ γράψας ἐν πίνακι πτυχτῷ θυμοφθόρα πολλά" 

δεῖξαι δ᾽ ἠνώγειν ᾧ πενθερῷ, ὄφρ᾽ ἀπόλοιτο. 110 
Αὐτὰρ ὁ βὴ Λυχίηνδε θεῶν ὑπ᾽ ἀμύμονι πομπῇ. 

Ἀλλ᾽ ὅτε δὴ Λυχίην ἴξε Ξάνθον τε ῥέοντα, 
προφρονέως μιν τῖεν ἄναξ Λυχίης εὐρείης. 

Ἐννῆμαρ ξείνισσε χαὶ ἐννέα βοῦς ἱέρευσεν' 
ἀλλ᾽ ὅτε δὴ δεκάτη ἐφάνη ῥοδοδάκτυλος Ἠὼς, 179 

χαὶ τότε μιν ἐρέεινε, καὶ ἤτεε σῆμα ἰδέσθαι, 
ὅττι ῥά οἱ γαμόροϊῖο πάρα Προίτοιο φέροιτο. 

Αὐτὰρ ἐπειδὴ σῆμα χαχὸν παρεδέξατο γαμέροῦ, 

πρῶτον μέν ῥα Χίμαιραν ἀμαιμακέτην ἐκέλευσεν 

ἃ Ῥὰ5 46 ἀουΐθ ἴοὶ δοπημηθ Ροῖ" ἴα σον ἀθ 

σ᾽ οἵω 1, 170; οἂν ἐθελούσῃ φγΡτοῦγνθ 
416 μ᾽ 65ῖ πὰ ἀδα, 

166. Οἷον ἄχουσεν (φιαῖε απαϊνογαξ) 

ὀφαϊναῦξ ἃ διότι τοιαῦτα ἤχουσξε, φιοΐώ 
ἐαϊΐα αμάϊνογαΐ, Α᾽ ΔΥΟΙΡ ΔΡΡΥΙ5 665. Ποῦ - 
ΘΕ 5, 

168. Ὅγε, τεἀοπάδηξ, οφομηπηθ βοιγθΐ 
ἐ{16, δι Ἰαϊὶπ, ἅτ βδοοπα ταῦ γθ. ὙἴΟΥ̓6Ζ ἰὰ 
ποῖ 1, 490. --- Σήματα. Ομ βΡ}Ὀόοβ8. 4116 
ο᾽ταϊθηῦ 65. ϑίριιθδ ᾿]ὁγΟοΙ ΡΒ 165, (65 
᾿πηᾶρ65 γα πΐ ἸΠ 56Π5 ΘΟΠΥΘΠΙ ΘΗΪ6 ΘΘΙΙΧ 
4{| 5᾽δη βουυαϊθηΐ. Οὐ δδὲ 1 Ὁρι που ἀἾΑσι- 
51} 166, 

169. Γράψας. Αρο]]οπῖι5. Θχρ!απ6 γρά- 
Ψαι μὰν ξέσαι, φτάνει, ἔγᾶσον, δ σθργοάιξ 

Θἢ ῬαχΈΘ ἴὰ ποΐθ ἀ ΑὙἸβίΆΓ {16 510 66 Ψ6Γ85. 

ὙοΪοΙ οοέίο ποῖθ δὲ θηθον : ἣ διπλὴ; ὅτι 
ἔμφασίς ἐστι τοῖς τῆς λέξεως γράμμασι 
χρῆσθαι - οὐ δεῖ δὲ τοῦτο δέξασθαι " ἀλλ᾽ 
ἔστι γράψαι τὸ ξέσαι᾽ οἷον οὖν ἐγχαρά- 
ξας εἴδωλα δι᾽ ὧν ἔδει γνῶναι τὸν πενθερὸν 
τοῦ Προίτου. Αὰ νοῖβ 178, ἃ ῥτόροβ ἀὰ 
τποῖ σῆμα, ΑτὐἸδίΆΥ 416 Ἰηδἰδΐθ 5} 505 Ο"- 
βευνδίίοη : ἣ διπλῆ, ὅτι σημεῖα λέγει, οὐ 
γράμματα" εἴδωλα ἀρα ἐνέγραψεν. --- Ἐν 
πίναχι πτυχτῷ, ἀδπ8 ἀπ6 [αθ]οιέα. μ]1έο. 
Ο ἐξαϊθῃς. ργο θα !θπιθπέ ἀθιχ ῥ᾽ πο μοιίεβ, 
ἀγδηΐ ἀ ἀπ οὐ ἀπὸ οἰαγηϊὸγο, δὲ [θυ πιόθϑ 
66 Τ᾽᾿ααῖνο μὰν ἂπ ποπά οὐ ἀπ σλομδὲ 48ε]- 
οομαα6, Οἱ γ᾽ γοῖξ ᾿Γἀπαϊορι ἀθ οα δελτίον 

δίπτυχον 46 Πέπηαγαϊθ, ἀοπὲ ραν] Ἠότο- 
ἄοίς, Υ11, οοχχχιχ, 

170. Ἦνώγειν, νμίρο ἠνώγει. δολοίϊες: 
οὕτως ᾿Αρίσταρχος, σὺν τῷ ν. Μαὶβ εἾ651 
16 τπηῤιηθ πιοΐ, Ἠοιηὸγε αἷῦ ἠνώγειν ρΡοιν 

ἠνώγει, Θομηπη8 Ἀ1|6 15 ἤδειν μουν ἥδει.---- 
ὯὯ πενθερῷ, ἃ 50π Βοαι-μρὸτο, Οὐ ἐξαϊ! 1ο- 
Ἰαϊὸδ, ΤΟὶ ἀφ 1ὰ σγᾶπάθ Τ,γοῖθ, ἰ6 ρὸγα ἀ᾽Απ- 
τόθ, ἰθηπηθ 4θ Ῥγωΐαβ. Ἠοιηδγο πὸ ΠΟΙΏΠΠ6 

Ροϊῃξ Τοβαξὸβ ; τηδ]ὶ8 Οἢ 6 φοηπαῖξ ΡΣ 
ἀ᾽ ἁισθ5 ἀπίθα 85. 

172. Ξάνθον, 16 Χαπέλε (46 Τιγοῖθ). ἡ ογοΖ 
165 ποίββ 11, 877 δ Ὗ, 479. 

174. Ἔννημαρ εἰ ἐννέα. ΑΥΙΒίΆΛ 16 ἃ 
ποίέ ἰὰ ρῥγέαϊ!δοίοπ ἀπ ροῦδίθ ροῦν [6 ποπι- 
γα ηϑμ}, αὶ γονιθπὲ δὴ οἰϊες βουνθηΐῦ 4 η5 

Ἠοπιὲγα : ἣ διπλῇ; ὅτι ἐπίφορός ἐστι πρὸς 

τὸν ἐννέα ἀριθμόν. --- Ξείνισσε. Αὐδῖαν- 
416, ἀλη5 τπθ 46 565 ἄδαχ ὀα!ΠΠ 05, ἀομ παῖ! 

ξείνιζε. ϑολοίϊος : ᾿Αρίσταρχος καὶ ξεί- 
νισσε, χαὶ ξείνιζε. 

176. Καὶ τότε ἐᾳφαυϊναιξ ἃ τότε δή : ]0Υ5 
ἄοπο ; 6} ὈΊδπ ἃ] 75. 

177 .Ὅττι.... φέροιτο 5] 5816, 5610 165 
15, σιιοεὶ 6 }}6, δὲ ϑοίομ [65 ἁαΐροβ, φιοιί 

“2)εγρθέι", Τὐϊάξο σϑϑίθ ἰὰ τπόπηθ. 
179. Ἀμαιμαχέτην, ἱποιροναδίζίο»η, τπ- 

ψΊ ΠΟ 1016. ϑϑολοίΐος ; τὴν ἀκαταμάχητον. (δ 
πιοῦ μαγαῖῦ 56 γαϊίδοιον ἃ μάχομαι. ΠΠ τπὰν- 

{πὸ σου αϊποιθηΐ Ππο6 ] 46 056. Δ᾽ ὁποῦ πι6 

οἵ ἀ6 τθυν] 16, 
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πεφνέμεν᾽ ἡ δ᾽ ἄρ᾽ ἔην θεῖον γένος, οὐδ᾽ ἀνθρώπων " 180 

πρόσθε λέων, ὄπιθεν δὲ δράχων, μέσση δὲ χίμαιρα, 
δεινὸν ἀποπνείουσα πυρὸς μένος αἰθομένοιο. 

Ἁ “ 

Καὶ τὴν μὲν χατέπεφνε. θεῶν τεράεσσι πιθήσας. ἱ μ. ἢ 2: 
Ὶ ἣν 

Δεύτερον αὖ Σολύμοισι μαχήσατο χυδαλίμοισιν᾽ 
Ὧν ἐὸν ὍΝ Ὁ" ἘΠ , Ν Χ' τὸς » “-" 

χαρτιστὴν δὴ τῆνγε μάχην φάτο ὀυμεναι ἀνδρῶν. - 185 

Τὸ τρίτον αὖ κατέπεφνεν ᾿Αμαζόνας ἀντιανείρας. 

Τῷ δ᾽ ἄρ᾽ ἀνερχομένῳ πυχινὸν δόλον ἄλλον ὕφαινεν᾽ 

χρίνας ἐχ Λυχίης εὐρείης φῶτας ἀοίστους 

εἷσε λόχον τοὶ ὃ᾽ οὔτι πάλιν οἰχόνδε νέοντο᾽ 

πάντας γὰρ χατέπεφνεν ἀμύμων Βελλεροφόντης. 190 

Ἀλλ᾽ ὅτε δὴ γίγνωσχε θεοῦ γόνον ἠὺν ἐόντα, 
αὐτοῦ μιν χατέρυχε, δίδου δ᾽ ὅγε θυγατέρα ἥν 
δου [ ως Ἴ Ω , Β δῶχε δέ οἱ τιμῆς βασιληΐδος ἥμισυ πάσης 
χαὶ μέν οἱ Λύχιοι τέμενος τάμον ἔξοχον ἄλλων, 

180. Θεῖον γένος : πὸπ Ρὲὰϑ5 5θ]θπηθηΐ 
ΡᾶγοΘ «αι 6 116 ἐξαϊε πόθ ἀθ ΤΎρμοι οἱ 4- 
ΟἸΠΠᾶ, πη8185 ἃ οα86. ἄπ οαγδοίονε ἀἰνίη 

«αὐ ομ. ΔΓΕ Ι ια1 ἃ ἴοτι5 165 πποηβίγ 8, Επιβῖα- 

1Π6 : ὀχνεῖ γὰρ τερατῶδες εἰπεῖν χαὶ παρὰ 
φύσιν. «ϑεολοίϊος : τὰ τερατώδη εἰς θεοὺς 

ἀναφέρει. 
181-183, ἸΠρόσθε λέων.... Οε5 ἀεὺχ 

γ 65. 56 γαίγοινθηΐ ἀλη ἰὰ 7 Πόοφοηο ἀ᾽  ἐ- 

5104ο, 328-924. ΝΜαϊβ 115. Ὑ οπΐ ἐϊέ Ἰπἴου- 

ῬοΪόβ. βλπ5 γαΐβοι, ἃ οὐτό ἀπὸ ἀθβουιρίϊοη 
46 1ἃ ΟΠ πιὸγο, 41 εϑὲ τοῦΐε αἰ γθπία : 

Τῆς δ᾽ ἣν τρεῖς χεφαλαὶ, μία μὲν χαρο- 
ποῖο γ)έοντος, Ἣ δὲ χιμαίρης, ἣ δ᾽ ὄφιος 
χρατεροῖο δράχοντος. Ὑἱνρῖο, Επόϊάε, 
ΥΤΙΙ, 78ὅ : « Ομ (Τιγη 0) ΤΥΙΡΙΊΟΙ γ᾿ τὰ 

« 7υ0ὰ ρσαΐδθα α]τϊὰ ΟΠ μη ουαπὶ ϑιιϑιιποῖ, 

«  δλῖποβ. οἰβαηξοπι [απο ιι5 Ἰρπ 68.» 
188. Καὶ τὴν υὲν χατέπεφνε. 1] 688 το- 

ΠΥ π.}}}6 φυτὸν ἢ ρᾶν]6 πὶ {πὶ οΡ6- 
νὰ] Ῥέβαβθ, πὶ 46 ἴὰ γιά ἀν. ἅνθο ]ὰ- 

406}}|6 Βεο]!όγοριοπ 16 ἀοιμρία, πὶ ἐδ ἰὰ 

ἴάροπ. ἀοπὶ Βο]]γοριοπ πα ἴὰ ΟΠ πιὸνο. 

Αὐιδίασααθ : ἣ διπλῇ, ὅτι οὐδὲν περὶ τῆς 
χατὰ τὸν Ἰ]Πήγασον ἱστορίας ἐμφαίνει. 
Ῥουΐ-ὀΐγο Ἡοπιὲὸγα βοιϑ-θηΐθπ -} 605. ἔγὰ- 

ἀϊοηδ. Οὐδὲ οχασέγου 16 5εὴ5 46 1ὰ 4Ἰρ]ο, 
46 46 αἴνθ, σοι [11 ΤΘηγ5. : 1 αδιι- 

ἰώρν δ όραδο ποὴ πονῖΐ. ---- Θεῶν τε- 

ράεσσι πιθήσας. Τ| π'απναΐ εἰἰ ἀποῖιπο 

ομλπο 6 6 νἱοΐοτα 585 1᾿ αϑϑιϑίαπορ ἀἰνῖπρ, 
ΤΠ π᾽δηρσᾶρθ ἰὰ ᾿πἰ8 416 50} ΠΠ6 Ἀ55ΠΠ ΠΟΘ 
ἀοπηῤθ μὰν 165 ἀἴθιιχ πηόπιθ5. 

184. Σολύμοισι. 1,65 ΘΙ Υ Π165 ὀϊαϊθηξ 65 
πη ρα Γ 5. ἄτι ΤΆσΤι5. 

18ὅ. Δύμεναι, ὀξχι6. Θημ6 : 4} ὁΐαϊς θα- 

τό ἀμπδ: 4} 5᾽ ἐϊαις δηραρό ἀδλη5. (δ 

οι θα: δέξαι 16 θ] 5 θυυ!] 6 οὰ 1] 56 [ἀξ 6η - 

ὁογ6 Θηραρό, --- ᾿Αγδρῶν. 1,6 δοιὰ: ΘΟ ΠΕ 6 
Ιὰ Ομ πηὸγα (θεῖον γένος) δϑὲ πηΐβ ἃ ΡΥ, 

186. Ἀμαζόνας ἀντιανείρας. ὕογεζ ἰ6 
ποΐθ5 ἄὰ νοῦβ {Π1|, 189. 

187-190. Τῶ δ᾽ ἄρ᾽.... Οοπιρᾶτεζ οο5 
ὙΟΥ5 ἄνθο 6 σόοις 46 ᾿᾿διη ιβοιθ 465 Τ]|ό- 
μαΐπ5, ΤΥ͂, 394-397. 

187. Ὕ φαινεν, (Τοἱ]νατὸ5) ἔταπηὰ, 
191. Τίγνωσχε (Τοϊναϊὸ5) δαΐ σθοομπηιι. 

- Θεοῦ γόνον. ἤδγπο : « Τ)οὶ 8]1ς 705. ἢ:-- 
« ᾿ππ|ιπ|, ποῦ Αἰδποὶ, ΝΟ Π  αΐθὰ. ΒΕΓΡῚΒ 
« ἃ 4115, ἱπηρυ]πι}5. Τονο, τορεΐθπας, οχ ἴδο- 
« 15. πηράτιηλ Πτιπιηπιιπὶ Θχ οϑ θη τ ιι5. ο0]- 

« ἸΙρϑθαπε ᾿ΥΊβοὶ.» Το αϊὸθ νοὶ ἀλη5. Βε]- 

Ἰόγορβομ τη ὀΐγο βαρένγιθιν. 

4192. Θυγατέρα ἣν. [ἃ 8116 αἸομραϊὸπ, 
βὰν ἀ᾽ Δπίόθ, 56. ποιηπγαῖ Ῥ]]οποό, 

194, Καὶ μέν ρΡοιν χαὶ μήν, ἀ᾽ ἀργὸδ 

Τ᾿’ ἃποίθηπθ οὐ ΠΟσυθ 6, οἱ Ῥ] τὸς α᾽ ἀργὸβ 

ΤΙ θμτεό θυ Ἰπλν6 465 ἀθὰχ πιοίβ. --- Οἵ, 
ἃ Ἰὰϊ : ἃ ΒοΠόνορμομ. --- Τέμενος τάμιον, 
Ῥῥονεϊοηθηὶ αονὶ αἰδηιθηδὶ δῖ. ΟΣ Ρυθμα, 
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χαλὸν φυταλιῆς χαὶ ἀρούρης, ὄφρα νέμοιτο. 
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190 

Ἡ δ᾽ ἔτεχε τρία τέχνα δαΐφρονι Βελλεροφόντῃ, 
᾿Ισανδρόν τε χαὶ Ἱππόλοχον χαὶ Λαοδάμειαν. 
Λαοδαμιείη μὲν παρελέξατο μητίετα Ζεύς" 

ει ν » χ , ἌΣ, 7 ἡ δ᾽ ἔτεχ᾽ ἀντίθεον Σαρπηδόνα χαλχοχορυστήν. 
Ἀλλ᾽ ὅτε δὴ χαὶ κεῖνος ἀπήχθετο πᾶσι θεοῖσιν, 200 

ἤτοι ὁ χὰπ πεδίον τὸ Αλήϊον οἷος ἀλᾶτο, 
ὃν θυμὸν χατέδων, πάτον ἀνθρώπων ἀλεείνων" 

Ἴσανδρον δέ οἱ υἱὸν Ἄρης ἄἅτος πολέμιοιο 
μαρνάμενον Σολύμοισι χατέχτανε χυδαλίμοισιν᾽ 
τὴν δὲ χολωσαμένη χρυσήνιος Ἄρτεμις ἔχτα. 200 
εὶ ΕΣ ΣΙ  ϑοξ ας 79 δον ϑα, ἐμρβνν ς “ [ππόλο χος δέ μ᾽ ἔτικτε, καὶ ἐκ τοῦ φημὶ γενέσθαι 

΄ . ΡΣ ", πέμπε ὁέ μ᾽ ἐς Τροίην, χαί μοι μάλα πόλλ᾽ ἐπέτελλεν, 

Ὁ. Ομ ρ6, ἀλη5 16 ἐθυυ τοῖο, ἀπ ὀΐοπάιιθ 

ΡΙὰ5. οἱ πηοϊη8 ναϑίθ, δἵ οἡ δὴ [αἰ ἰὰ ἐ0- 

πηὰΐπθ 46 Βε!!ένορ!οπ. Αρο!οπίαβ : τέμε- 

νος" πᾶς ἀποτετμημένος εἰς τιμὴν τόπος. 

[μ6 τηοΐ τέμενος 58 ἀ᾿5α1δ, ΡᾺΓ ΘΧΟΘΙ]Ι6πορ, ἀπ 

τεργαῖη σοηβᾶογσό 4] Θπεοαχαϊ [65 ἐθιη 0 65. 

165 ἀϊδυχ δὲ 165 ΓΟῚ5 ἀνδίθηΐ ἰθὰσ τέμενος. 
Ῥο! ρορῆοι οϑὲ ἐγαϊτό οοπηπιδ βιχ.--- Ἔξο-- 

χον ἄλλων, ογιγιῖτγν γιασίριτγν ΠΤ) ἀπ γ65 
ἂν αἰθηΐ ἀ6]ὰ τϑοὰ 65 γόσομπιρθπβος Βοπο- 

γβάμε5: πηὰῖὶθ 66}186 συ οι ἃ ἀέοογπέα ὰ 
Βεοἐγορθοπ ᾿’δπιροσίθ 51" ἑοιαΐθ5 [65 ἃ 168, 

96. Καλὸν φυταλιῆς. ΟΕ] ιι65- τη 5 
πηθέξεπε π6 σίγραΐα ἀργὸ χαλόν. ΑἸΟΥ5 

φυταλιῇ: εἰ ἀρούρης ἀόρεπάρῃϊ ἀδ6 τέμε- 
νος. Αὐτγοιηθπέ, 115 ἀόροπάθηϊς ἀθ χαλόν : 
μείσλνιηι μογέεπϑοὲ ομἰέμα δὲ αγνΐς. 

199. Σχρπηδόνα. ϑανρέάοῃ ὀΐαϊε οἢοῖ 

ἀ68 Τιγοῖθπϑ ἄγος ΟἸαμοαβ, ὕογεΖ 11, 876, 
200. Καὶ κεῖνος, [1 ἀιι551 : (6 ΒοΙ]έγο- 

Ρῃοπ Ζυϊ ναὶ τό 16 ἔανουϊ (65 ἀΐδιιχ. [,ἃ 

γαϊσαῖο χἄχεῖνος 650 ὑπὸ σογγθοίίοπ 46 486]- 
4116 σγιηπλ] 16 ἢ μοϑίόυϊθαν ἃ Αὐἰϑίαγ 6, 

201. Κὰπ πεδίον τὸ Ἀλήϊον Ροὺν χατὰ 
πεδίον. ... ΤΡ ν ΕΟ] 6 τό βἰσηῖῆθ 4π6 ἰὰ ρμ]αἴηθ 
ἀ᾽ ΑἸέβ. εϑὲ πρ ρ] πε [θη ΘΟΠΠῺΘ : μὲν 

οανηριί ἐἐζιγι ποι). 1 ἐαϊναυξ ἃ τοῦτο 

τό οἵἱ ἐχεῖνο τό. Οδιἴθ ρ]αῖπα 4’ Α]όβ έεαϊτ, 
δαϊναηΐ ϑέγαθοη, ργὸβ ἀ6 ΜΆ]105 δα ΟἸ]Ποΐθ, 

Θηΐνο [65 ἤριινεβ Ῥυγαπη6 οἱ δ᾽ ΠΙΆΓΘ. 

302. Ὃν θυμὸν κατέδων. Ηοπιὸγα αἱ, 
ΧΧΙΥ, 128, σὴν ἔδεαι χραδίην. Νουβ ἀϊ- 
50Π5 ΣΟ 56Ρ σοι σῶν, ΟἸοέτοπ ἃ ἰγαά ἱξ ο6 
γ6Γ5 ΘΓ [6 ργέοέάεπι, Τιμσομίανιος, ΠΠ, χχνι: 

« Οὐἱ ΠΙΪΒΘΡ π᾿ ΟἈΙΡῚ5. ΠΟΘ Π5. Ουρι θαΐ 
« ΑἸοῖβ, ἴρ86. ϑιππη ΟΡ Θἀθη8, ΠΟΙΊΪΠΙΙΠῚ 

« γρϑεσία υἱΐδη8, 5 

2308, Δέ ὀφαϊναιε το ἃ δρ),,. ΟΠ. 16. ἃ1ὶ 
γοῖ5 [48, Οἰάποιβ ὀχρ! απ ροῦγααοι Βε]-- 

ἰόγορβοπ ἔξαϊε τοιθέ ἀὰπ5 [ΠΥ ροοοπάνι : 
ἐπυἐοΡο)ρίο Λίϊο, Δ ίτα πολέ, (658. ΘἈ] τη - 

τές Τ᾿ ἀναϊθηῦ σοπναϊποι ααὖὉ}} ἐξα 1᾽0}0]6ὲ ἀ6 
ἰὰ μαϊὶπὸ ἀθ5 ἀϊθιχ. Ηοιηὸσο 5᾽6ϑὺ οοπίθηϊό 

ἄἀδ Ἰυχίαροβου. 65 1ἀΔέθϑ; τηᾶ]5 ποῖγθ δϑρυι 

δῃ σός ᾿ογάγο δὲ 1ὰ σοϊαίΐομ. 
20ὅ, Τήν, 6116: Τιαοάδηη16, ἰὰ παὸγ 46 88}- 

Ῥέάοη. --- Χρυσήνιος, ἃτιχ τόη65 α᾽ον. ϑολο- 

ἐϊες : χρυσᾶς ἡνίας ἔχουσα, ὡς ἐφ᾽ ἅρ-- 

ματος ὀχουμένη. ΝΠ]6 Ρρατὶ σδθρεπάδπε ὁα 
Π6 γοὶῦ ΠΙὰπ6 πηοηΐόθ 51 τὶ ΟΠΥ, --- Ἂρ- 

τεμις ἔχτα. Οπ αἰέν παῖ ἃ Πάπα 1ἃ τπογὲ 
5116 465 ἴδπηηθϑθ. (δ. π᾿ θϑὲ ρὰϑ8 ρᾶγοθ 7116 
Τιαοάλπμηϊθ ὀΐαις Ἰοιπο., 4π6 ΑἸάποιθ αἱ 
4αἾ 6116 ἃ ρῬόγι 5015 165 οορ5 ἀ6 Πῖ2πὸ ; ἰὰ 

τὸν ἀ᾽Απάγομμιδθ. π ἐζα1Ὁ μὰ5 7θιιη6, οἵ 

6116 μόγις ἀθ ἰὰ ᾿πόππθ ἴβςομ, δόουθζ Ρ]5 

μὰ5, γεῖ5 438. Οἱ αἰγειθααῖς ἃ ΑΡΟ]]Οπ ἰὰ 
τιον 5.0 116 465 Ποπηπιθ5. ὕογοζ ΧΧΙΥ͂, 

“ὕ8-759 οἱ 165 ποῖθϑ 51} 665 (611χ συεῦϑ. 

Ἐπβιαῖμα : ὅτι δὲ τῇ ᾿Αρτέμιδι, τουτέστι 
τῇ σελήνῃ, τοὺς αἰφνιδίους θανάτους τῶν 

γυναιχῶν ἀνατίθησιν ἣ Ῥλληνικὴ δόξα, 
δῆλόν ἐστιν ὥσπερ ὁ Ἀπόλλων ἥλιος: 

αἴτιος λέγεται τοῦ αἴφνης θνήσκειν τοὺς 
ἄνδρας. ϑϑα]οπιθηΐ Ἐϊιδίατ!θ. 56. ΤΌ Ρ6 6 

[αἰδαπὲ ἰοὶ 46 Ῥίαπε ἰὰ ἴὰπθ οἵ ἀ᾽Αρο]Ἕοπ 
[6 501611}, (δῖε πα τποϊορὶθ π᾿ 6δὲ μοὶϊπῇ 66}}6 

αι Ἠοπιὸτο. 
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αἰὲν ἀριστεύειν χαὶ ὑπείροχον ἔμμεναι ἄλλων, 
Ν " ς Ὁ. μιηδὲ γένος πατέρων αἰσχυνέμεν, οἱ μέγ᾽ ἄριστοι 

» “9 ΗΜ ὺ ς 

ἔν τ Ἐφύρῃ ἐγένοντο χαὶ ἐν Λυχίῃ εὐρείῃ. 210 

Ταύτης τοι γενεῆῇς τε χαὶ αἵματος εὔχομαι εἶναι. 

Ὡς φάτο᾽ γήθησεν δὲ βοὴν ἀγαθὸς Διομήδης. 
Ἔγχγος μὲν χατέπηξεν ἐπὶ χθονὶ πουλυδοτείο: γχος μὲν χατέπηζεν ἐπὶ χθονὶ πουλυῤοτείρῃ, 

αὐτὰρ ὃ μειλιχίοισι προσηύδα ποιμένα λαῶν᾽ 
δ ς “ ἃ 2 Η ῥά νύ μοι ξεῖνος πατρώϊός ἐσσι παλαιός" 210 

Ὰ . - Ὶ 7 , Οἰνεὺς γάρ ποτε δῖος ἀμύμονα Βελλεροφόντην 
ξείνισ᾽ ἐνὶ μεγάροισιν, ἐείκοσιν ἤματ᾽ ἐρύξας" 

οἱ δὲ χαὶ ἀλλήλοισι πόρον ξεινήϊα καλά. 
Οἰνεὺς μὲν ζωστῆρα δίδου φοίνικι φαεινὸν, 

Βελλεροφόντης δὲ χρύσεον δέπας ἀμφικύπελλον 220 

χαί μιν ἐγὼ κατέλειπον ἰὼν ἐν δώμιασ᾽ ἐμοῖσιν. 

Τυδέα δ᾽ οὐ μέμνημαι, ἐπεί μ᾽ ἔτι τυτθὸν ἐόντα 
᾿ [φ 5" Ὁ 

χάλλιφ,, ὅτ᾽ ἐν Θήδῃσιν ἀπώλετο λαὸς Ἀχαιῶν. 
δ - Ἁ Ὰ Ἁ -“ ,ὔ “7 “" 

Τῷ νῦν σοὶ μὲν ἐγὼ ξεῖνος φίλος Ἄργεϊ μέσσῳ 

εἰμὶ, σὺ δ᾽ ἐν Λυχίη, ὅτε χεν τῶν δῆμον ἵκωμαι, 220 

Ἔγχεα δ᾽ ἀλλήλων ἀλεώμεθα χαὶ δι’ ὁμίλου 

πολλοὶ μὲν γὰρ ἐμοὶ Τρῶες χλειτοί τ᾽ ἐπίκουροι, 

χτείνειν ὅν χε θεός γε πόρῃ χαὶ ποσσὶ χιχείω " 

πολλοὶ δ᾽ αὖ σοὶ ᾿Αχαιοὶ, ἐναιρέμιεν ὅν χε δύνηαι. 

210. Ἔν τ᾽ ᾿Ἔφύρῃ. Οἡ νοΐ φικ ΟἸαιιοιι8 
οϑὲ ἤθν ἀθ ἀδβδοοπάγα 46 ϑ΄βυρῇθ, [6 568] ἀ6 
565 ἈΠΟΟΙΡ65 (αὶ αἷξ ὀϊέ ριυιϊοδαπί ἃ ἔρῃγτο, 

Οἷὰ 756 ποῦρα ΧΡ] ]οατ θη ἀ6 χέρδιστος; 
γ6 18 1568. 

214. Μειλιχίοισι, ἀγοο ἀ6 ἄοιιοο5 (ραϊο- 
165). Οπ ἃ νὰ ἰὰ πηδπηρ 6056 ΤΥ, 256. 

216. Οἰνεύς. 1] 5᾽ἀρὶ: α᾽ ΟΕ πόέιϊ5 τοὶ ἀβ 

Οαϊγάοπ, ρὸγο ἐς Τγάόῤο δὲ αἴϑθὰ! ἐς Π1ο- 
τηδάα. 

219. Ζωστῆρα. ογοι ἰὰ ποίο ΤΥ͂, 182. 
Τοῖ, 16 σοϊ πίπροη δϑὲ ἰοὶπὲ θὲ. ρΡοιρυο. Ομ 

αν, ΤΥ, 186, ἀνϑο ᾿᾿ρι:Πὸΐ 46 δίρανγό, 

παναίολος. 
220. Δέπας ἀμφιχύπελλον, 'π6 ΘΟμρ6 

ἃ ἀοαθ]ο ροβροῖοῖ. Ὑονο ἰὰ ποίθ 1, ὅ84. 
221. ᾿Εγώ. ΟΕ πέιϊι5 ἀγαηΐ βαγνόοιι ἃ 565 

(115, οἶεδὲ ΠΙοιηδάθ, 508. μθι1-- 15, «αἱ ἀναῖ 

ὁιό 580ὸη μότγιξϊον, Ὗ οὰ σοπιιθπὲ Πιοπηδέα 
Ῥοββόάαϊξ ’ὰ οουρθ. ϑολοζίος : ἄπαιδος γὰρ 
τελευτήσαντος Οἰνέως, Διομήδης αὐτὸν 

χληρονομεῖ. Μαϊ5 1] παναϊς Βόγιι6. αι 
465. θΊθπ5. ῬΟυΒΟη 615 46 50Π αἴθιϊ, οἂν [6 

γογδσπηο ἃ ἕτΟ 6 ράθθα ἃ ΤΠοαβ. ὕογοΖ ἰὰ 
ποῖρ 11, 641-642. 

228, Κάλλιφ᾽ Ρουὺν χατέλιπε. 
220. Τῶν, ἀἶουχ, ο᾽ οϑίτὰ- αἴγὸ ἀ65 Τιν-- 

Οἶθ 15. 
226, Ἀλλήλων. Ζέποδοϊε, ἀλλήλους. 
228. Κτείνειν ἐᾳφαϊναυϊ ἃ ὥστε χτείνειν 

Ῥοιυ ἴπθῦ; ῬοΟὰΣ 486]6 ἴπο. Ῥιοιηδ 6 π᾿ ἃ 
Ρᾶ5 Ῥδῖν 416 58 γ]] ποθ αἱξ ἃ ΟΠδηηθι", -- 

Ὅν (φιιογγε ; ιιθγι οι) 6. Θὰ 1ἰ5ὴ) 56 Ὑὰ}»- 

Ρογίθ ἅπ θ] αν} πολλοὶ Τρῶες. 

229. Ὅν χε δύνησι, ψιιδηνιοσιιιι6 δα ἐδ 
Ρῥοίϊονῖδ, 16. νου] 6. ἔμι6)" δϑὲ δοιιϑιθπΐοπαιι, 
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Τευχεα δ᾽ ἀλλήλοις ἐπαμείψομεν " ὄφρα χαὶ οἵδε 230 
γνῶσιν ὅτι ξεῖνοι πατρώϊοι εὐχόμεθ᾽ εἶναι. 

Ὡς ἄρα φωνήσαντε, χαθ᾽ ἵππων ἀΐξαντε, 
χεῖράς τ᾽ ἀλλήλων λαῤδέτην χαὶ πιστώσαντο. 

Ἔνθ᾽ αὖτε Γλαύχῳ Κρονίδης φρένας ἐξέλετο Ζεὺς, 

ὃς πρὸς Τυδείδην Διομήδεα τεύχε᾽ ἄμειδεν, 23ὅ 

χρύσεα χαλχείων, ἑχατόμῥοι᾽ ἐννεαθοίων. 
“ λ Εχτωρ δ᾽ ὡς Σχαιάς τε πύλας χαὶ φηγὸν ἵκανεν, 

ἀμφ᾽ ἄρα μιν Τρώων ἄλοχοι θέον ἠδὲ θύγατρες, 

ὶ 

580, Τεύχεα. ΠῚ πο 5᾿Ἀρὶ: 76 465 Ἀοιι- 

Οἰἴου5. Π)ὴ6 πηδιηθ, 1Π1], 89 οἱ ΧΧΙ, 901], -- 

Ἐπαμείψομιεν ἀπ 50] ποι, ροῦν ἐπαμιεί- 
Ψωμεν. --- Οἵδε, οδιχ -οἰ, ο᾽ οδὲτὰ-αἴτο 165 
Οτθοβ οἱ ἰθὸ5 ΤγοΟυΘη5. 

284. Φρένας ἐξέλετο Ζεύς. Ἡοπηὸνα Ρᾶ1}]}Ὸ 

Ι6 ἰαπραρθ ἀπ νιυϊσαῖγθ, νοϊἹὰ τοὶ, {Ππ 

ὀσβᾶπσα σοτηπιθ ΘΟ]}1 4π6 [ατε ΟἸδπιοι5. θὲ 
ππ [αϊξ Θχιγδ ο ἀἸ ΠΑΡ; ο6 ἀοἷξ ὀΐγο ἴὰ γέ- 

βα]ταῦ 46 φαθΊσαα ἱπῆποποθ ἀϊνίπο. ΟἸδποιβ 
ἃ οὐάέ ἃ 50π ῬΓΘΠΪΟ τπουγθιηθηΐ: 1] ἢ ἃ 
Ῥᾶ5 ῬΓῚ5 [6 ἰθιὴρβ 46 γόμέοῃιν, 46 σοι ρᾶγου 
1Ιὰ να]θὰν ἀπ ΒΟ ΟΙ 16 σαν ηὶ αὐ ὋΣ ἅν 60 6616 
ἀ ἀπ ΒΟΌΟΙΙΟΥ σαγπὶ ἀ᾽ αἰγαΐπ : οἾδδὲ {πὸ {π- 
Ῥἱξον αἱ ἀναὶὲ ὁϊέ 1ὰ γέΠοθχιομ. 5815 663,1] 
δὰϊξ σατάό 50 βοῦο ον. Ἠοτηὸγο π6 Ὀ]ἂπι8 
π]]οπηθηΐ ἴὰ Πθόγα! τό 46 ΟἸαῖιοις, οἕ τ 6 

Ἰοιθ ρὰ5 ἀαναπίαρσε Πιοιηδάθ ἀ᾽ἌγοΙν [αι πη 
"»οπ' πηᾶτομό. ΠῚ ἀξ ραγοπιοπὲ εὐ 5 πιρ] πηθηΐ 

65 οῃοβϑϑ, ἴ6|165 σα οπ 165 ἀϊϑαϊῦ δαΐοιν ἀ6 
Ἰαϊ, 51, σοιηπηθ ὁἢ ἶ6 θιρροβο, Ηοιπὸγα ἃ 
σοῦ ἰαϊγθ Ρ]αἰϑδῖν, θὲ ἀόνεϊορραπέ οθὲ 

ἐριδοάθ, ἃ φιρααππ (65 τοὶ8 46 Τγοὶθ 
ἀδβοοπάι ἀθ ΟἸδθοιιβ, 11 ἀπγαϊξ 5562 πηαὶ 
ἴαϊξ 58ὰ σοὺ δὴ ἰαχαηΐὶ ἀ46 [0116 186 Βόγοβ, 

εἴ ἀ ἀπο [0116 ᾿ἸπΠΠ σέθ. ῥὰν Ταριίθν. Ταριΐον 
ἃ Ἰαϊ5δ5δό Οἰαποιβ ἃ 50π ῬΥΘΠΆΪΘΙ ΠΟΙ ΘΠ] Θηΐ, 

ΑἸαποαβ ἃ ἐξέ σέπέγθιιχ Ῥὰγ θη! Πουιβι 5 Πη6, 
Οπ ρουγγαϊξ πη πη6, ἅγθο 486] 41165-11Π5., ΥΟΙΤ 

ΠΠῸ ΔΡΡΥο οι 46 ΄ὰ οοπά εξ ἀ6 ΟἸλτιοιι5 
ἄλη5 φρένας ἐξέλετο Ζεύς. 1] 5π| 46 ργδη- 
ἀγα ᾿᾿Ἐχρυθβϑίοπ ἃ11 5615 ΟΠ ΖιΘ, ΒΟΙΠ 6 : 
« Ῥοοῖα, 4υππι 50] ΕΠ Π|ὰπὰ ἀϊοιῦ ΟἸαποῖ, ΠΟ 

« 6Χ 511ἃ ρϑύβοπὰ ἰοσαῖτν", 584 τ νυΐρσα5, 
« οὐ͵π5. 16 ἡπάϊοῖαπη βθουΐι5. εἰρωνιχῶς, 
« πηλρῃΐδαιθ Ρᾶγγὰ οἵ Βαμα Δα Πλ]86 65 ἃῸ 
« ψ τ] ἰοΠ ρου Π5, ἱπηϊξαΐαν σορὶία πα! δὲ 

« ἀϊοσοπάϊ τηοάπτη {ΠΠπ|πὶ, «αθιη ἴῃ ἈΔΡ6- 

εἰρόμεναι παῖδάς τε χασιγνήτους τε ἔτας τε 

« Ἰαϊϑιῖ, (δυνδηΐθϑὶὶ, ϑΈΘΡ ΠΟΣῚ 511] Ππ| ΠῚ {16 
« βουρίογιπι ΟΡ θυ 115 Ὑἱρθη ἴοι ΓΘΟΘἢ ΟΥ̓ Ὸ5 

« ΡῬγΌρτιο ψορᾶθι!ο ἈρΡΡΟ νι ἐερητοιι)"; 

« οἰιτπι5 σΘ ΘΓ 5. ΑΙ Ζποῦ σαπὶ οοὰ ἀρπα πππς 
« ποβίγιπη, » ΤΙ Ἰσοπῖθ, οη ἴοι, π᾽θδὺ }ὲ5 

τρὸϑτσογο ἀἄλπ5 Ἠοπιὸγο, Ναἷβ 1] ναὰπῦ πϊδιιχ 

5 ἌΥΡΟΤΟΙ ἅτ 56Π5 ΠαῖαΡΟΙ., 585 5 1ηΠ πότον 

46. βᾶγ ιν" 5 Ηοιηὸνο ρμαγέαρθαϊ! οἷ π6 Ρὰ"- 

ἴαρσθαῖϊδ Ρὰ5 ᾿ΟΡΙποπ ἀπ να] ραῖγο, 
236. Χρύσεα χαλχείων, 465 ἈΓΠΙ65 «Ὁ, 

οομΐν6 65. ἈΡΠῚ65 ἀ᾽ Αἰ αϊπ : πὶ ΟΊΙΟΙΙΘΙ ΘΆΓΩΙ 

ΑῸΥ σοπέρα πῇ ῬΟΆΟΙΙΟΥ σαγπὶ ἀ᾽ αἰγαῖπ, ΠῚ 

π6 ἴψπξ Ρᾶ5 ρυεπάγε ἰθ5 ὁριΠπὸΐε5. ἂὰ ρἱθά 
ἀ6 ἴὰ Ἰοΐένθ, 16 σοῦΡὴ5 ἀπ οποίον ἔξαις 
[αι 46 οαϊγ5 5 ρου ροβέβ, ΠΠ πὸ ἴαπιξ. θἃ5 ΠῸΠ 
ΡΙυ5. Ρυθηάνα ἂἃὰ ρἱϑα ἀ6 1ὰ Ἰοξίνθ Ἰὰ ναϊοιιν 

46 προαΐ Βαπία δὲ 1ὰ ναϊθὰν 46 οοπὲ μοί, 
Ὠ δυχίΐοιιξ Υ γον πη ΥΡΡρουῦ σοι ραγ ΑΓ 

δχδοῖ ἀπ οαῖντ ἃ [ΟΥ. Τ ΟΣ ἃ Του] οἴΓ5. γά]πὶ 

ἃ ΤΊΟΪΠ5. τη1}}16 [οἷ]5. 16. σαϊνγθ, ϑουθ 811 
416 ἰὰ ραγπῖζαγα ἦπι Ποτο] ον 46. ΟἸδπιοιιβ 

ἐϊαϊξ πὶ Ῥθῖι ΠΙΟΪΠ5 πηλδϑῖγα {π0 66116 ἀὰ 
ΒουοΙΐεν ἀθ Ὀιοπιδάθ, Ἠοπιὸγο ἀ1Ὲ 5ἰπιρ]6- 
πηθηΐ 416 Ἰη να]αϊξ 1 ̓δυὲγο αἰχ [015 οἱ 4ἃ- 
ναῃΐαρσο, 1,65. ΠΟΙΏΓΘ5. ἀέξουτηϊπόβ, εἶθ 

Ἠομηὸγθ., 8οηΐ Ῥυθϑααθ ΓΟ) γ5. ἀΔΠ5. τὰ 
56η5 πα όίθυιηϊπό. 

287. Φηγόν, 16 πόϊτο οἷν [6 ομῃὸπθ ὁοῃ- 
βδογό ἃ Ταριίον, ὕονο ἰὰ ποῖα Υ', 698, 
Ἐπιδία! ῃη6 εἴσπαϊθ ἸοῚ ἀπ Θχοαρ]ε 4 ἢ γϑιένο- 

Ἰορίθ; οἂν Ἠθοΐου δὲ ὐυῖγό ἃ 1 ἌΡγ6 ἀναηὶ 
ἀΑΥΥῖνοῦ ἃ ἰὰ ροῦνίβ ϑοέθ. πο 65 ἀπ- 
οἷθπ5 Ἰοχίθβ ἀοππαϊθηΐ πύργον. 

5388. Θέον, οἰγοϑαηπέ: ἀπ νοῦ θέω, 
ΘΟΟΣΙν, 

289. Παῖδας ἐᾳφαυίναυε ἃ ὑπὲρ τῶν παί- 

δων. Ἡοιπὸνο οοπϑδίγαι εἴρομαι οοπηπιθ ἢ 

οοπδίγα! λέγω, ἀνθὸ ἀθιχ ἀοοιιδα 5, 
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χαὶ πόσιας᾽ ὁ δ᾽ ἔπειτα θεοῖς εὔχεσθαι ἀνώγει φῃ0 

πάσας ἑξείης" πολλῇσι δὲ κήδε᾽ ἐφῆπτο. 
᾽ ᾿ ὰ 
Ἀλλ᾽ ὅτε δὴ Πριάμοιο δόμον περικαλλέ᾽ ἵχανεν, 

ξεστῆς αἰθούσησι τετυγμένον (αὐτὰρ ἐν αὐτῷ 
ῇ ἌΡ ΞΖ - 

πεντήκοντ᾽ ἔνεσαν θάλαμοι ξεστοῖο λίθοιο, 

πλησίοι ἀλλήλων δεδμημένοι" ἔνθα δὲ παῖδες 9η5 
χοιμῶντο Πριάμοιο παρὰ μνηστῆς ἀλόχοισιν. 

Κουράων δ᾽ ἑτέρωθεν ἐναντίοι ἔνδοθεν αὐλῆς 
δώδεχ᾽ ἔσαν τέγεοι θάλαμοι ξεστοῖο λίθοιο, 

Δ Γ 5» πλησίοι ἀλλήλων δεδμιημένοι: ἔνθα δὲ γαμίέροὶ 
Ὁ» ῇ ᾽ ν) νὰ Υ 

χοιμῶντο Πριάμοιο παρ᾽ αἰδοίῃς ἀλόχ οισιν), 

χ᾽) 

250 

ἔνθα οἱ ἠπιόδωρος ἐναντίη ἤλυθε μήτηρ, 
ΝΟ ΚΞΝ ὁ -- φν ὅ Λαοδίκην ἐσάγουσα, θυγατρῶν εἶδος ἀρίστην᾽ 

ἔν τ᾽ ἄρα οἱ φῦ χειρὶ, ἔπος τ᾽ ἔφατ᾽ ἔχ τ᾽ ὀνόμαζεν᾽ 

340. ᾿Ανώγει. 1,6 μανία! ἄνωγα ργοπὰ 
ΠΙΘΙ {πο ἴο 5. [65 ἀόβίπθποθθ ἄτι ργόβοπε, οἱ 
ἀνώγει ὀφυϊνάθξε ἃ ἄνωγε. Θυρὶαθ5- 5 
ὁπ ἴοπε ὑπ ΡἈἰ5- 46 -Ρατίαις Ῥοὰν ἠνώγει; 
οἷ πιόπι6 1 Ἰπιρᾶτίαϊε α’ ἀνωγέω, ἴυγπιο 5ὺρ- 
Ροβέβ ἀ᾽αργὸβ τιπ6 [λιιθδα ἰθοοη (Υ11, 8594). 

241. Ἕξείης. ογάΐιο. (δ, 56γὰ ἅπ6 ΡΓῸ- 
οθϑδίοη, απ [ἴθ ἀ6 πάσας ἑξείης, 416]- 

4185 ἴοχίθβ ἈΠῚΠ165 Ρονίαϊθηΐ πᾶσι μάλ᾽ 

ἑξείης, ἃ ἴοιϑ 165 ἀἴθιιχ ἀδληβ Ὁγάγο 46 
Ἰϑὰν ἀἰρπϊτό (Θὲ πο ροὶπε ἂπ Παβαγ). ΑὐἹ- 
δἴασααθ ποίρ οί Ιθφοι. 5 πθ 1᾽ἃ ροϊπὲ 
ἀορίέο, ο᾽δ5ῇ {πὸ ᾿᾿ἁπτνο αἴξ ἀαναπίαρο; Οὰν 

ΘΕΟῚ οϑὲ παίαγο θηθηΐ βοιϑδτθπίθπαα, Οἡ 

ηἾΆν ΑΙ ΟΠ 6. Τα Ϊβθ0Π. ΡΟΙ Π6 Ῥὰ5. ΘΠ|ΎΧΘ 
ἰὰ τὸρ]β, --- ᾿φῆπτο, αἀλεωνοναπεέ : ἱμιμόη- 
ἀεϑαπέ. Οπ ἃ νὰ χήδε᾽ ἐφῆπται, [Π,15, 92, 

08. Βοαποοαρ ἀθ ΤΥΟΥΘΏΠ68 οπΐῇ ἃ ΡΙθαΓον 
811 468 τηογΐβ. 

248. Ξεστῆς αἰθούσῃσι, 46 ρΡογ[αιεβ᾽ 
ΡΟ]15: 46 σᾷ]θυῦῖ88. (Ὁγπηόθϑ ρὰ 465 οο]οη- 

Π65 46 πιλυΌΓ6 ΡΟ]]. 1] γ᾽ ἀναϊῖ ἀπ6 οΟ]οη- 

πᾶ46. ιΐοιν 46 ἰὰ σου 58} ἸΆ416}16 ποι - 

ὙΓΆΙΘΠΕ 65 δρραγίθπηθηίβ, [65 βἈ ΟΡ 65 

ἐϊαϊιθηῦ σουνουῖθϑ ρὰγν [ἃ 581}}16 ἀπι ἰοῦ, Τι6 

τοῦ αἴθουσα νἱοπξ 46 αἴθω, ΡὈγάϊθν, 
Πα ου. ΑΡο]]ομῖ5. Θχρίὶααθ αἴθουσα 
μὰν" παραστάς, οΟἸοππαάθ, ρι15.}} ἀ]οιΐθ, 

ρον 1 ἐϊυηοϊορίθ : ἀπὸ τοῦ χαταίθεσθαι 
ὑφ᾽ ἡλίου. 

944, Πεντήκοντ(α).... θάλαμοι. ΤΙ γ 
ἀναὶξ αὐιΐαπιρ. 6 οἰ} }} 865. οἷν εἶ ἀρραγίο- 

τηθη 8 46 Ῥυϊαπὶ ναὶ ἀο []5, --- Ξεστοῖο 
λίθοιο ἱπάϊχιιθ. 46 68 πηλγ5 ἐΐαϊθπε ἐς 
ΠΛΆΓΌΓ 6. ῬΟΪῚ σοτηπηθ ἰ65 ΘΟ ΟΠΠ 65, 

246. Παρὰ μνηστῆς ἀλόχοισιν. 6λο- 
ἐϊος :ἐν ἄλλῳ, παρ᾽ αἰδοίῃ: ἀλόχοισι. 

247, Ἑ τέρωθεν, 46 [᾿λαΐγα οὐϊό : νἱ5-ὰ-- 
Υ]5 465 Ἀρρὰν θιηθη 5 οοοιρό5 μὰν 165 815, οἵ 

ἀοπηδηΐ 581 [ἃ πιόπιθ οοὰν (ἐνάντιοι ἔνδο- 
θεν αὐλῆς). ΠῚ πὸ 561} ρμοϊπὲ ἀς σγυπόέοέόε. 
1,65 ἀουσο Π]165 46 Ῥυΐαπι βϑοηΐ ἅγϑα ᾿ἰθιγ5 

ὄροιχ ἀδλπ5 165 τηδηηθ5 ΘΟ Ἰ 0 5. 4116 565 

οἸπΠαδηΐθ [5 ἀνθὸ ἰθὰγβ ἔροιιθ65. 1,65 διι- 

ἴγθ5. ἀρ ρᾶγίθιηθηΐθ 41] οοιηρίὀίαϊθπς οεἴία 
[ἀφαάθ ἀ 6 ἰὰ δου ὁϊαϊθηΐ ϑὰπ5. ἀοιΐθ σΘὰχ 

46 Ῥυϊαμη : οὰν οἾδϑὲ. ἀδπ5 ἰὰ ΘΟὰΡ πιόπι 
4αυ Ἠθφοῖον ροῦν 88 τηὸγο βογίαπε ἀ6 ΟΠ) 62 

116. Θαρ 465-15 5 ρ ρΟβοπῖ, πηὰ15 ἃ ἴογῖ, 

4} ν ἀνὰ ἄθιχ οοιγ5. ΤΌΣ5. [65 μὰϊ!- 

πιθηΐβ οἠΐ [6 [ἀσα 6 511 1Π6 ΘΟῊ ΠΠΙΠΙ6, 

248. Τέγεοι, σεὦ δοάδηι ἐδοίο : 5005 16 
το ἀπ μὰ ]415, δὲ ὀανγαηῦ 511 ἴὰ ΘΟῸΣ ΡᾺΓ 

ἀπΠ6 σά θυ 16.. 

202, Λαοδίχην ἐσάγουσα, αἰ 1,αοάϊ- 

ἐθηι ναςἰδη5, 58 τθηἀαπῖ οἰὸ Γαοάϊοθ, Αα]5- 

ἴάγαιθ : ἣ διπλῇ, ὅτι πρὸς Λαοδίχην πο- 
ρευομένη. ῬοΥΡΊγΡα, ἀλη5. 165 ϑολοίϊος Β, 
ἀόνοίορρθ 1 Ἰητουργέζα που. αἰ ΑΥ βίαν 486 : 

τὸ ἐσάγουσα οὐχέτι χατὰ τὸ σύνηθές 
ἐστιν εἰσφέρουσχ᾽ οὐ γὰρ ἐσάγειν μεθ᾿ 
ἑαυτῆς λέγεται τὴν Λαοδίχην, ἀλ)ὰ πρὸς 
τὴν Λαοδίχην εἰςπορευομένη.... Πδπ5 ἰα 
σὅτος. ογάϊπαῖσα, ποῖ εἰσάγεις ; ε5ἴ 5γπ0- 



{ΥὙ1] ΔΊΑ ΔΙΟΘΣ 12. 292 

'Γέχνον, τίπτε λιπὼν πόλεμον θρασὺν εἰλήλουθας ; 

Ἢ μάλα δὴ τείρουσι δυσώνυμοι υἷες Ἀχαιῶν, 255 

μαρνάμενοι Περὶ ἄστυ " σὲ δ᾽ ἐνθάδε θυμὸς ἀνῆχεν 

ἐλθόντ᾽, ἐξ ἄχρης πόλιος Διὶ χεῖρας ἀνασχεῖν. 

Ἀλλὰ μέν᾽, ὄφρα χέ τοι μελιηδέα οἶνον ἐνείκω, 

ὡς σπείσης Διὶ πατρὶ καὶ ἄλλοις ἀθανάτοισιν 

πρῶτον, ἔπειτα δέ χ᾽ αὐτὸς ὀνήσεαι, αἴ χε πίῃσθα. 260 

Ἀνδρὶ δὲ χεχμιηῶτι μένος μέγα οἶνος ἀέξει, 

ὡς τύνη χέχμηχας, ἀμύνων σοῖσιν ἔτῃσιν. 

Τὴν δ᾽ ἠμείδετ᾽ ἔπειτα μέγας κορυθαίολος Ἕχτωρ᾽ 

Μή μοι οἶνον ἄειρε μελίφρονα, πότνια μῆτερ, 

μή μ᾽ ἀπογυιώσῃς, μένεος δ᾽ ἀλχῆς τε λάθωμαι᾽ 268 

χερσὶ δ᾽ ἀνίπτοισιν Διὶ λείδειν αἴθοπα οἶνον : 

ἅζομιαι" οὐδέ πη ἔστι χελαινεφέϊ ἹΚρονίωνι 
αἵματι καὶ λύθρῳ πεπαλαγμένον εὐχετάασθαι. 

᾿Αλλὰ σὺ μὲν πρὸς νηὸν ᾿Αθηναίης ἀγελείης 

ἔρχεο σὺν θυέεσσιν, ἀολλίσσασα γεραιάς" 910 

ὨΥΠΙΒ ἀ6 ποῖ εἰσέρχῃ ; δολοίίθς : ὥς φα- 
μεν, ποῖ εἰσάγεις; ἀντὶ τοῦ, ποῖ εἰ-. 
σέρχῃ; --- Εἶδος ἀρίστην. ὙογΕ62 ἰὰ ποία 
ΠῚ, 1324. 

5δὅ. Τείρουσι (ργεηιμ), 5οπδτθΐθηα 

ὁμᾶς : ποῖιδ Ῥγβϑϑθηΐ, ποῖι8 ΔΟΟ Β]θηΐ. 
267. Ἔξ ἄχρης.... ΟοπδίγυϊδεΖ : ἀνα- 

σχεῖν χεῖρας Διὶ ἐξ ἄκρης πόλιος. 
268. Ἀλλὰ μέν’, ὄφρα, “64 πιαπδ, 

ἀοηθο, τηδὶβ αἴθ πη ἀ5 486. 

261. Δέ ἐφαυϊναιξ ἴοϊ., σομηπηθ ἀδη8 πΠπΠ6 
ἔου]α ἀθ ρᾶβϑαρββ, ἃ δγιένε, 6 οἴει. ὕουο 
Ρἷα5 μΒαὰξ ἰὰ ποίβ 80} δ(έ), νεῖ 148. --- 
Μέγα εδὲ ῥυὶβ δΔάνθυριδθπηθηξ : συαἰἱάθ, 
Ὀδδποοαρ. 

264. Ἄειρε, ἐοΐΐδ, ἐϊὲνε,, ο᾽ Θϑι-ἃ-αἴγ6 
οἴϊηβ, ργέβεπίθ. Αὐϊϑίασαῃη : ἣ διπλῆ, ὅτι 
ἀντὶ τοῦ πρόσφερε; διδοῦ. 

2665, Μη μ᾽ ἀπογνιώσῃς. Ηδοῖον 5611} 6 
σοί γθάϊτα ἰὰ Ῥᾶγοϊθ 46 88 τηὸγθ, {86 Ϊθ 
νἱπ γσοπά ἰὰ υἱριθαν ἃ Ἰ᾽Πομηπηθ [αἰϊρσιιέ, 
Ναὶβ 1] πα 856 ϑδεηΐ ροϊηξ [αξραέ: δὲ θΟΪ 6 
ἀὰ νἱῆ πθ βογαὶϊϊ ροῦν [αὶ σα μπ6 τεογέα- 
ἘΙΟ 56 Π5.6}16, 505 ΘουΓρ6 6δϑὲ Ἔπίϊον, Ηθο- 
τον ἀἷξ 4} πὰ ᾿αδοὶπ 46 συἱθῃ; Π1815 1] ἰ6 
ἀϊ ροξ!! φαθιηθηξ, ΡῈ. ἅπ6 σῖγα ὨΥΡΟΥθΟΪ6. 
Αὐϊβίαυαιια νοΐ “απ ἰἰθηπθ οοιηρίο ἰοὶ 

ἄἀθ5 οἀγδοϊδνθ, Ἠέουθα ρᾶγ]θ δοπιπιθ τουΐ 
]Ι6 πιοπάθ; Ηβοΐου ρᾶυ]θ δῃ Πέτγοβ : ἔστι 
δὲ διάφορα τὰ λέγοντα πρόσωπα᾽ χαὶ 
ἑχάτερον πρός τι εἴρηται. 

266. Ἀνίπτοισιν. Ζόποάοίε ὀογῖναϊξ ἀνίπ- 
τῇσιν, 4ι᾽ Ατἰδίαγ αι ἔγαῖτθ 46 θυ Αυ πη : 

οὐχ ἔστι δὲ ἢ εὐθεῖα ἀνίπτης. Οδρεη- 
ἄλπι Ἠέγοάϊεη μῥνέ[έγαιτ 1ὰ Ιθοοὸμ 46 Ζέπο- 
ἀοῖε ἃ (6116 ἀ᾽ Αὐϊϑίαυψαβ, ϑδολοίϊθς: ὁ δὲ 
Ἡρωδιανὸς διὰ τοῦ ἡ, ἀνίπτῃσιν. 

267. Ἅζομαι, ν6Υ601", ἀπ ΒΟΥ Ρ]6 τ ]1- 
βἰθαχ πὸ πὶ ρϑυτηθὲ ρᾶ5. Ὑ ρΙ 6, ἤπόϊάε, 
1|,.719.: « Με "61||ο 6 ἰδπίο ἀϊργθϑϑιιπὶ οἱ 

« οῷάδ σϑοοπὶὶ Αἰ γθοῖαρθ πθίαβ, ἄοηθο Πη6 
« ἤππιηῖηθ νῖνο ἀθ]πθσο. » 

269. Ἀγελείης, ργωααέγιοὶς. ΟΥΘ2 ἰὰ 
ποῖβ ΙΥ͂, 128, 

270. Σὺν θυέεσσιν, νος ἀ65 οἰΐναπα65. 
Π πὸ 5 ρὶδ μρὰ5 ἀθ υἱοῦϊπηθϑ ἃ ἱπιπηοΐου, 
Ηδοΐοῦ Ῥᾶ7]6 ἀ65 ργέμηϊοοβο ἃ οὐξυιν, οἱ 
ἀθ5 οὶ οἀογαπίβ. αι οπ Ὀγύϊαϊς μουν Ρὰγ- 
χτου ἴθ ἔθπηρ 6. 1,6 νϑῦρα θύω, οἰο2 Ηο- 
πηὸδγθ, 51:ση1ῆς οὔνϊν 165 ργόμηϊοθβ, δἵ ΠῸὴ 
πα ΠΊΟἾΘ η6 ὙἹοίπη6 ; εἴ 165 ϑα βίαπ [5 

θυηλαί εἰ θύη 5οηΐ ο6 4υἶδπ ΡΓΌβϑ6. ΟΠ 
ποιηπηαϊξ ἀπαρχαί. ογεζ, ἀὰπ8 [ΘΠ γ5, 
"Ἄχ Έο]6 Θύειν. 

[--,κὃ 
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Ὁ ὦ , " κι 

πέπλον δ᾽, ὅστις τοι χαριέστατος ἠδὲ μέγιστος 

ἔστιν ἐνὶ μεγάρῳ, καί τοι πολὺ φίλτατος αὐτῇ, 

τὸν θὲς ᾿Αθηναίης ἐπὶ γούνασιν ἠὐχόμιοιο, 
ἀν ἊΝ “- ᾿ “ χαί οἱ ὑποσχέσθαι δυοχαίδεχα βοῦς ἐνὶ νηῷ, 

ἦνις. ἠχέ ἱερευσέμεν. αἴ χ᾽ ἐλεύ ἦνις, ἠχέστας, ἱερευσέμεν, ἥσῃ 270 
“ Ὰ ῇ Ρ] ἢ ᾿ ͵ 

ἄστυ τε χαὶ Τρώων ἀλόχους χαὶ νήπια τέχνα, 

ὥς χεν Τυδέος υἱὸν ἀπόσχῃ Ἰλίου ἱρῆς, 

ἄγριον αἰχμιητὴν, χρατερὸν μήστωρα φόθοιο. 
Ἀλλὰ σὺ μὲν πρὸς νηὸν ᾿Αθηναίης ἀγελείης 

ἔρχευ " ἐγὼ δὲ Πάριν μετελεύσομαι, ὄφρα χαλέδσω, 280 

αἴ χ᾽ ἐθέλησ᾽ εἰπόντος ἀχουέμεν. “Ὡς χέ οἱ αὖθι 

γαῖα χάνοι: μέγα γάρ μιν Ὀλύμπιος ἔτρεφε πῆμα 
Τρωσί τε χαὶ Πριάμῳ μεγαλήτορι τοῖό τε παισίν. 
Εἰ χεῖνόν γε ἴδοιμι κατελθόντ᾽ ᾿Αἴδος εἴσω, 
φαίην χε φρέν᾽ ἀτέρπου ὀϊζύος ἐχλελαθέσθαι. 280 

Ὡς ἔφαθ᾽- ἡ δὲ μολοῦσα ποτὶ μέγαρ᾽ ἀμφιπόλοισιν 
Ἄρα χέχλετο- ταὶ δ᾽ ἄρ᾽ ἀόλλισσαν χατὰ ἄστυ γεραιάς. 

Ἡ δ᾽ εἰς οἶκον ἰοῦσα παρίστατο φωριαμοῖσιν, 
ἔνθ᾽ ἔσαν οἱ πέπλοι παμποίκιλοι, ἔργα γυναικῶν 
Σιδονίων, τὰς αὐτὸς ᾿Αλέξανδρος θεοειδὴς 

271-278. Πέπλον.... (6. μᾶβϑαρθ θϑ 'ῃ6 
γέρέμτοη, γεμέαξὶς πειέατιαϊς, ἀθ ο6 χα οι 
ἃ ἴὰ ρΡΙυβ μαιξ, Ἄογοζ 90-97 οἵ 165 ποΐβϑ 
50} 665 Βυ]δ γ6Γ5. 

281. Ὥς χε ἐφυϊναυξ ἃ εἴθε, κι ξίγνα»".-ττ- 

Αὖθι, Ιὰ-πιόπηα : Ἰὰ οὐ 11 6ϑὲ; ἄδναπξ πὶ, 
50118 565 Ρᾶ5. Ἐπιδίαι!α : αὖθι, τουτέστιν ᾿ 
εἴθε οἱ αὐτόθι, ἔνθα νῦν διάγει;γαϊα χάνοι. 

58, Φρέν(α) » (πιὰ) ρμεπδβέθ : πιοῃ ἂπηδ. 
,ϑοϊοίϊος : τὴν ἐμὴν φρένα τῆς ἀτέρπου 
ὀϊζύος ἐπιλαθέσθαι. ἩδοΐοΥ οοπιρίεγαιϊῖ 

ῬΟὰν ΥἹθη ἴου!8 165 τηδιχ δπάπγέβ ἀθρα15 
16 δοπημηθποθπηθηΐ 46 ἰὰ ΘΌΘΓΓΕ, 

286. Μέγαρ(α), ἰὰ στιάπάε 52116. 1] 5᾽᾿ρ:. 

ἰοὶ ἀθ]ὰ σγᾶμαδ 58}16 οὰ 1ἃ πη γ6586 58 ἴ6- 
παϊῦ ἀνθὸ 165 βευναηΐθδ, εἴ ΠῸη Ῥὰβ 46 ἰὰ 
δυάπαάα 5816 ἀ6 σόιππίοη οἱ 5 556} ]θηΐ 

165 ΠΟΠΊΠΊ65. 
288. Ἢ δ᾽ εἰς οἵχον.... Τουῦΐ65 165 ἐἀἸ 05 

ἀοπποηΐ αι γθιηθηΐ 16 νου5 288 ; Αὐτὴ δ᾽ ἐς 

θάλαμον χατεθήσετο χηώεντα. [μὰ ἰδοοη 

290 

α᾽ Αὐἰβίασαιιθ δϑὲ Ρΐθῃ ρ᾽ιι5 ροόιίᾳαθ δὲ "ΐθῃ 
ΡΙα5 ῥυόοϊβθ. ϑοἠοίϊθς: ἐν ταῖς Ἀριστάρχον 
χαὶ ἑτέρως" Ἢ δ᾽ εἰς οἶχον ἰοῦσα παρ- 
ίστατο φωριαμοῖσιν. 

289, Οἱ, ἐρεὶ, ἃ 6116. ---- Παμποίχιλοι, 
οὐ τουΐθ βουΐθ ἀ65 ϑι]θὶθ ὀΐαϊθπι Ὀγοάἐ5 
ΑΥ̓ΘΟ ἃγΐ, 

290-292, Σιδονίων.... (65. ἐγοὶδ γογ5 
βοῃΐ οἰϊέβ μὰν Ἠέγοδοίθ, 11, σχνι. θ᾿’ ἃργὸβ 

Ιὰ ἰἄςοῦ. ἀοπὲ 1] 5 Ἐχργίπιθ, οἢ σγοϊξ 486 
οοἰΐθ ρᾶγτα ἀὰ ομαηξ ΥἹ, ἀγαὰπὶ ἰὰ αἰνίϑίομ 
[αἱΐθ ρὰν 165 ΑἸοχδπάνπβ8, σοιηρίαϊξ ΘΟΙΏΠΙΘ 
ἈΡΡαγίθπαῃς ἃ ἰὰ Διομήδους ἀριστεία, 
θογπέθ πηλιπίθημαηξ ἂχ ΟΠδηξ οἰπ αϊὸπηθ. 
Αἰπϑὶ "“Ομιλία πθ σομηργθπαῖξ 4π6 1᾽δπίχ8- 
τ6 ἢ ῬΓΟΡγθπιθηΐ ἰδ. 

290. Σιδονίων, 46 8140π. ΤΎΓν π᾽ δὲ μοϊηϊ 
ποιηπηέθ ἀλη5 ΗἨομπηδι ; πιὰῖ5 Ἡοιηὸγθ ρὲ }]6 

ΡΙϑίθαῦθ [15 ἀθ 1ὰ δ1:4οπὶθ οἱ ἀθ5 8ι40- 
Ὠΐθη5, [,65. ὀϊοίίε5. ἀθ ϑιάοῃ ἐϊζαϊθος ἐνὸδ - 
ῬΘΠΟΙΙΠ665, ΘΟΙΏΠ1Θ Ρ] 5 ἰατα 661165 46 Τ γΓ, 
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ἤγαγε Σιδονίηθεν, ἐπιπλὼς εὐρέα πόντον, 
τὴν ὁδὸν, ἣν Ἑλένην περ ἀνήγαγεν εὐπατέρειαν. 

Τῶν ἕν᾽ ἀειραμένη Ἑχάδη φέρε δῶρον ᾿Αθήνη, 

ὃς χάλλιστος ἔην ποιχίλμασιν ἠδὲ μέγιστος, 
ἀστὴρ δ᾽ ὡς ἀπέλαμπεν " ἔχειτο δὲ νείατος ἄλλων. 290 

Βὴ δ᾽ ἰέναι, πολλαὶ δὲ μετεσσεύοντο γεραιαί. 

Αἱ δ᾽ ὅτε νηὸν ἵχανον ᾿Αθήνης ἐν πόλει ἄχρῃ, 
τῆσι θύρας ὥϊξε Θεανὼ χαλλιπάρῃος, 

Κισσηὶς, ἄλοχος Ἀντήνορος ἱπποδάμοιο. 

τὴν γὰρ Τρῶες ἔθηκαν ᾿Αθηναίης ἱέρειαν. 800 

Αἱ δ᾽ ὀλολυγῇ πᾶσαι Ἀθήνῃ χεῖρας ἀνέσχον. 
Ἡ δ᾽ ἄρα πέπλον ἑλοῦσα Θεανὼ χαλλιπάρῃηος, 

θῆχεν Αθηναίης ἐπὶ γούνασιν ἠϊχόμοιο, 
εὐχομένη δ᾽ ἠρᾶτο Διὸς χούρῃ μεγάλοιο" 

Πότνι᾽ Ἀθηναίη, ἐρυσίπτολι, δῖα θεάων, 805 

ἄξον δὴ ἔγχος Διομήδεος, ἠδὲ χαὶ αὐτὸν 
πρηνέα δὸς πεσέειν Σχαιῶν προπάροιθε πυλάων " 
ὄφρα τοι αὐτίκα νῦν δυοκαίδεκα βοῦς ἐνὶ νηῷ, 
ἦνις, ἠχέστας, ἱερεύσομιν, αἴ χ᾽ ἐλεήσῃς 

ἄστυ τε καὶ Τρώων ἀλόχους χαὶ νήπια τέχνα. 310 

[Ὡς ἔφατ᾽ εὐχομένη " ἀνένευε δὲ Παλλὰς ᾿Αθήνη.] 

291. Ἤγαγε. Ὁ’ ἀρτὸβ 1 ἐγαάιεΐοη, Ρὰγὶ5 
ἀγαϊξ Θηϊανό 665 ἴθ πηπη65 ἃ 1ὰ ἴἌφοῃ (65 ρῖ- 
,Ιαῖε5 (τρόπῳ λῃστριχῷ, Ιάγπιθ), 1685 
Ἀγὰμΐ ΒΌΓΡΥ565 ΠΟΥ5 46 ἰὰ γ1}]16. Τ᾽ Δαἴ1 65 

ἀἰδοηΐ 4} ἀναϊξ Θοπαυῖβ δ᾽ άοπ, οἱ 416 665 
[θπηπηεβ ἐξαϊοπὲ ἀθ5 οαρίϊνεβ 46 ρίογυα. 
Ασιβίαγαιθ θηΐοπά Σιδονίηθεν ἀδ ἰὰ ΡῬμό- 
Ὠΐοῖ8 δα σέπέγαὶ, 

292. Τὴν ὁδὸν, ἣν, ἀᾶπ5 66 ἴαπχθιιχ 
νογᾶσα οὰἁ. 

29ὅ. Νείατος ἄλλων , εὠἰξίγγειιδ᾽ Ογεγείτα7,., 

ο᾽ οϑί-ἀτ-άῖγα ἂὰ ἔοπα ἄπ οοὔχὔο, ἀδλη5 1᾽6η- 

ἀγοῖέ γέβογνό. Ῥαγπηὶ 165 σῃοβϑθθ ργόοΐθιιϑθϑ 
486 οοηΐοπαῖξ ἴα οοἴϊνα, ο᾽ ἐξαϊξ ἰὰ ρ] 5 ργτέ- 
οἴδιιβ6. 

296, Πολλαὶ.... γεραιαί. ὙΊΓρΊ] ρμεϊπέ, 
Επέϊάε, Τ, 479-481. οοἴτα ρτοοθϑϑίοη : « [π- 
« ἕεγθα δὰ τϑπηρὶυμη ποὸπ Θάσα Δ] 1615 

α Ἰβᾶπι ΟΥἸηΐ} 5 ΠΙαἀ65 ρα5515, ρθρ υχπ486 

« [ογθραηΐ, ϑιρρ]οιίου ἰὐϊδίοβ, δῇ ἴπη88 
« Ρθοΐογα Ρδ]μη18. » 

299. Κισσηΐς. Τπόλπο ὄὀΐαϊξ {116 46 (15- 

βόθ, τοὶ ἀθ ΤὭγδοθ. ΕΠ16 δδὲ Ἰθαπα δἵ θ6]16, 

χαλλιπάρῃος. Αἰιϑ5ὶ πἾ650-6}16 ροϊηΐ 1 56 
ἀ᾽ Ἠέοριρε. 1 Ἠέουθε α᾽ Ἠοπιὸγε π᾽εδῖ μὰ5 
6116 ἀς Οἰββόθβ. ὕόουβϑὰ ποῖ ΧΥ͂Ι,718-719. 

802, Ἢ, οἶϊε, ἀέϊογταϊπό μ]1ι5 Ἰοὶπ μὰν 
Θεανώ. 

806. Ἄξον οὐ ἄξον, ἀς ἄγνυμιι, ὈνΡΙ56Υ, 
γίρριο, Επόϊάο, ΧΙ, 447: « Ἐγδηρδ πιᾶπα 
« ἴοίαπη ῬσΥ σι ρυφοπῖ5, οὔ ᾿ρϑιπὶ Ρυο- 
« παπὶ 5ἴθι 6 8010 ρμογί5ηιθ οἰαπάθ 50} 
« 81{|5..» 

809. Ἱερεύσομεν ροὰν ἱερεύσωμεν. 
811. Ὡς ἔφατ᾽.... (δ νϑῖβ8 δϑὲ ἰοίδίθ- 

τηθηΐ ἱπα 6116, δὲ 16 σαδίθ ρυδιό ἃ ἰὰ ἀέβϑϑθ 
δδὲ βοὰν 16 πηοΐη5 ἀπὸ ὈἰΖάγγεσῖθ, ΑὙἱσ- 
[ἄγάσθ : ἑξῆς δ᾽ ἐπιλεγομένον, Ὥς αἱ 
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7 Ι] “Ὃ γ " ε 

δ)ς δὲ βν 2 
Ἁ 

Ἕχτωρ 
ΠΣ Ἶ 

χαλὰ, τά ἡ 

ἧσαν ἐνὶ Τροίῃ ἐριθώλαχι τέχτονες ἄνδρες " 

ΙΛΙΑΔΟΣ Ζ. [Ὑ1] 

" Ἁ 7 , 

εὔχοντο Διὸς κούρῃ μεγάλοιο. 

δὲ πρὸς δώματ᾽ ᾿Αλεξάνδροιο βεθήχει 

αὐτὸς ἔτευξε σὺν ἀνδράσιν, οἵ τότ᾽ ἄριστοι 

οἵ οἱ ἐποίησαν θάλαμον χαὶ δῶμα χαὶ αὐλὴν, 

ἐγγύθι τε Πριάμοιο καὶ Ἕχτορος, ἐν πόλει ἄχρη. 

Ἔνθ᾽ Ἕχτωρ εἰσῆλθε Διὶ φίλος" ἐν δ᾽ ἄρα χειρὶ 
“ ΔΝ Δ’ ΠΛ 4 ΝΣ 7 Ν 

ἔγχος ἔχ᾽ ἑνδεκάπηχυ πάροιθε δὲ λάμπετο δουρὸς 

αἰχμὴ χαλχείη, περὶ δὲ χρύσεος θέε πόρχης. 

Ἁ 

920 

Τὸν δ᾽ εὗρ᾽ ἐν θαλάμῳ περικαλλέα τεύχε᾽ ἕποντα, 

ἀσπίδα χαὶ θώρηχα καὶ ἀγχύλα τόξ᾽ ἁφόωντα᾽ 

Ἀργείη δ᾽ Ἑλένη μετ᾽ ἄρα ὁμωΐσι γυναιξὶν 

ἧστο, χαὶ ἀμφιπόλοισι περικλυτὰ ἔργα χέλευεν. 
Τὸν δ᾽ Ἕχτωρ γείχεσσεν ἰδὼν αἰσχροῖς ἐπέεσσιν᾽ 920 

Δαιμόνι᾽, οὐ μὲν χαλὰ χόλον τόνδ᾽ ἔνθεο θυμῷ. 

μέν ῥ᾽ εὔχοντο, σαφῶς γίνεται πε- 
ρισσὸς ὁ στίχος" γελοία δὲ χαὶ ἀνανεύ- 
ουσα ᾿Αθηνᾶ. Ο᾽δ5ὲ ᾧπὸ ἀ65 αἰδπιόϊξοσθθϑ [65 
ΠΉϊοιχ πιο ϊνόρβ, οἱ 16 μ᾽ Βόβιἐε ροϊῃὲε ἃ τηϑῖ- 
ἴγθ 16 γϑὺβ δηϊγχδ ογοςομοίβ. -- Ἀνένγευε. 
Ὑ ρρΙ6, Κπόϊαο, 1, 482 : « Ὀῖνα 5010 ἔχοϑ 
« ΟΟμ]05 ἅγθῦδ ἰθπααῖ, » 16 συὸς αἱξ 

4υἾΈ}16 δὲ τπ βίσπα 46 συϑίϊιθ δῃ στοϊθυδηΐ 

Ιὰ τόξα. 

816, Ἐνὶ Τροίῃ, ἀλη5 16 ρᾶγ58 ἀθ Ττοῖθ: 
ἄδη5 ’'ὰ Ττοδάθ. 

9160, Θάλαμιον.... ΟΠ νοὶ 4ὰ6 Ῥᾶγ5 πθ 
5 ἔζ1 ροϊπὲ οοπίθηϊό ἀἶϊππ 465 οἰπηπδηΐθ 
θάλαμιοι ἀπ γμα]αῖ5 46 Ῥυϊάπι. 1] ναὶ ἅ ἢ 

ῬΆ]415. Θητ 6 Ῥοπν 1αἱ, οοιηπιθ 1 Ἰπα Ια πθπΐ 

165 Θχ ργθϑδίοπβ θάλαμον χαὶ δῶμα καὶ 
αὐλήν, οἵ εἢ ἄβθῃουβ 465 τ πιο πὶ5 ἀπ ρὰ- 
115. ῬΥΙΠΟΙ͂ΡΑΙ. 16 ν Γ5 διιϊναπὲ 56Π}0}6 αἴγὸ 

«υ Ἤδοϊου ἅνγαϊῦδ ἅι1851 850π Ῥα α15 ἃ ραγί, 

Τ᾿ ἃρνὲβ Ἰ᾿οσύγα 465 πηοῖβ ἐγγύθι τε Πριά-- 
μοιο καὶ Ἕχτορος, ἰὰ ἀεπιθιρα ἀ Ἡδβοΐουν 

ἔταιῦ οοπίριιδ ἃ 66 116 48 Ῥυϊαπι, δὲ ἰὰ 46- 
πηθι6 ἀ6 Ρᾶγ!β. σοπιϊραδ ἃ 66}16 ἃ Ἤεοϊον. 

819, Ἔνγχος ἔχ᾽ ἑνδεκάπηχν, 11 τεπαϊὶ 
ἀπ6 ἰᾶποα ἦ6 οηΖ26 σοιπαόθ5. Ρ] βίοθιινα ἰοχίθ5 
ἈΠΌΘα65 : ἔγχος ἔχεν δεχάπηχυ. δὰ ἵπη- 
Ρουθ ἰὸ οι νο. Ηομπὸγθ νϑιῦ ἀγα 51π|- 

ΡΙθαθηῦ ἀπ ἐγὸβ- οησιθ ἰάποθ, --- ά- 
ροιθε.... δουρός, 6ῃ ἀνὰπῇ ἀὰ [»οἷ5: ἃ 1 6χ- 
ἔγέμ ὁ ἐπα μοὶ; 4ὰ πὰὰΐ ἀ6 ἴὰ ἰὰ ποθ. 

820. Χρύσεος θέε πόρχης, οουγαϊξ τπ6 

ἀου.}}6 αἶον, Τὐεχιγόμπηέ 46 ἰἴὰ Πα πηρα6 ὀϊαϊε 
ΘΆΥΠΪΟ ἀπο νΊγο]6 ἀ6 πηέϊα], ἀπὸ ἀοα!]]6, 

ἀἀπ5 ἰ48.6}16 ὁπ χαϊξ ἰὰ ροϊηΐθ, Τ1,ἃ Ἰᾶποθ 
ἀ Ἤδεξον ἃ ἀπὸ ροϊπίθ ἀ᾽ αἰγαῖη ἄχόθ ἀλη5 
ἈΠῸ ὙΊῸΪ6 αἀἶοΥ. 

821. Ἕποντα, 5οϊσπαπε : [Ὁ] δδαηΐ. 

Ἐπιϑίαῖμθ : τεύχε᾽ ἕποντα ταυτόν ἐστι τῶ 
ἀμφέποντα, περιέποντα, περὶ αὐτὰ πο- 
νούμενον. 

322. Αφόωντα, πιδηϊδηΐ : (γοϊίαηξ, ΟἹ 
Ιόους ἀυδϑδὶ ἄνθο ἴἢ Ὁβρυὶῖ ἀοιχ, Απὶ ΤἸἴδα 
ἀς τόξ᾽ ἁφόωντα, 406] 165 ἀποίθηϑ ᾿ἰβαϊθηΐ 

τόξα φόωντα, ἀοππὰπί ἀὰ Ἰιϊϑαπὶ ἃ 501 
ἃγς, ϑολοίϊος : Ψηλαφῶντα, ἢ λαμπρύ- 
γοντα. Τῤοχρ!!ολίίοη λαμπρύνοντα 586 τὰρ- 
Ρογίθ, βαυϊναης Βοῖῃθ, ἃ ἰὰ Ἰεςοπ φόωντα. 

Να15. οἶδδὲ ῥ᾽ αϊὸλῦ ἂπ᾿ ἀόνε!ορροιηθης ἠ6 
ἁφόωντα. Μαμπίοι δὲ [γοϊΐου, οδδὲ ἀοπηον 
Δ551 ἄτι Ἰϊδαπῦ. 

926, Δαιμόνι(ε) οδοὲ ρμὶαζός θὰ θοππΘ 
4αἾ δῃ πιϑιγαϊδθ Ρᾶγὲ, αὐ ἀρτὸβ ἴὰ δα ἀπ 
ἀϊδοοινβ. Ηβροΐου αἰξ, οὐδρ απιὶ, -τ Οὐ 

χαλά Ροιν οὐ χαλῶς. --- Χόλον τόνδ(ε). 
ἨἩθοῖΐου βΌΡΡοβθ 486 805 [γὸγϑ ἃ «χυϊμτμἝό Ἰ6 
ΘΟΠΙὰ ἔ ῬᾺΡ ΓΘβϑθῃ τ ηθ πὲ σΟη ΓΘ 165 ΤΥΟΥΘΠ5, 
αὶ ἀέϊοβίοπε Ῥᾶνϊ5. 11] θεῖ ᾿᾿δηδοιγάρθι, 
οἵ πο 1 Βα ΠΉ]1οι. Ἐπιδίαι ῃθ ποῖς οοέΐα ἀό- 
Ἰϊοαΐθθδθ ἀθ ἰᾶησάρα ; χαὶ σημείωσαι. 
ὅπως τὴν τοῦ ἀδελφοῦ δειλίαν συσχιάζων, 
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Λαοὶ μὲν φθινύθουσι, περὶ πτόλιν αἰπύ τε τεῖχος 
7 Ὰ , ΝΝ δυο δ᾽ ποσιεν Ἃ 7 

μαρνάμενοι᾽ σέο ὁ᾽ εἵνεχ᾽ ἀὐτή τε πτόλεμός τε 

ἄστυ τόδ᾽ ἀμφιδέδηε᾽ σὺ δ᾽ ἂν μαχέσαιο χαὶ ἄλλῳ, 

ὅντινά που μεθιέντα ἴδοις στυγεροῦ πολέμοιο. 330 
3 ν ν ᾿ , " ᾿ να Ἀλλ᾽ ἄνα, μὴ τάχα ἄστυ πυρὸς δηΐοιο θέρηται. 

Τὸν δ᾽ αὖτε προσέειπεν Ἀλέξανδρος θεοειδής " 

Ἕχτορ, ἐπεί με χατ᾽ αἶσαν ἐνείχεσας οὐδ᾽ ὑπὲρ αἶσαν, 
δ 7 Ἀν Ζ’ τὺ Ν δὲ Π " Υ ᾿ τοὔνεχά τοι ἐρέω᾽ σὺ δὲ σύνθεο χαί μευ ἄχουσον 

οὔτοι ἐγὼ Τρώων τόσσον χόλῳ οὐδὲ νεμέσσει 335 
[ » ᾿ “, ᾿ ΑΡ “. ἔξ ἥμτην ἐν θαλάμῳ, ἔθελον δ᾽ ἄχ εἴ προτραπέσθαι. 

Νὺν δέ με παρειποῦσ᾽ ἄλοχος μαλαχοῖς ἐπέεσσιν 
ῳ Ἂ; ἢ , ὲ ": Ἷ Ὁ ὧν Νὰ Φλ ἐν ὥρμησ᾽ ἐς πόλεμον" δοχέει δέ μοι ὧδε χαὶ αὐτῷ 

λώϊον ἔσσεσθαι νίκη δ᾽ ἐπαμείξεται ἄνδρας. 
Ἀλλ᾽ ἄγε νῦν ἐπίμεινον, ᾿Αρήϊα τεύχεα δύω᾽ 840 

ἢ ἴθ᾽, ἐγὼ δὲ μέτειμι" χιχήσεσθαι δέ σ᾽ ὀΐω. 

Ὡς φάτο᾽ τὸν δ᾽ οὔτι προσέφη κορυθαίολος ἝἝχτωρ. 
Τὸν δ᾽ Ἑλένη μύθοισι προσηύδα μειλιχίοισιν ̓  

Δᾶερ ἐμεῖο, χυνὸς χαχομιηχάνου, ὀχρυοέσσης, 

ὥς μ᾽ ὄφελ᾽ ἤματι τῷ, ὅτε με πρῶτον τέχε μήτηρ; 846 

οἴχεσθαι προφέρουσα χακὴ ἀνέμοιο θύελλα 
εἰς ὄρος, ἢ εἰς χῦμα πολυφλοίσδοιο θαλάσσης 

ἔνθα με χῦμ᾽ ἀπόερσε, πάρος τάδε ἔργα γενέσθαι. 

χαὶ μὴ ἀνέδην ἐξονειδίζων, χόλον αὐὖ- 
τὴν εὐσχημονέστερον λέγει, ὡς δῆθεν χο- 
λουμένου τοῦ Πάριδος κατὰ τῶν Τρώων, 
οἷα μισούντων αὐτὸν, καὶ διὰ τοῦτο ἐχ- 
δεδωχότων εἰς μονομαχίαν τῷ Μενελάῳ. 

829. Ἂν μαγέσαιο, οὐγωγρανογὶς, ἴα 

ἈΠῸ} 815 σΟΌΣ ΙΔ 6 : [πὰ σΟΙΣΙΠΔΠ ΘΓ Ά15. 
381. Ἄνα εϑῇ ροῦν ἴα νϑυῦθθ., ΘΟΙΏΠΊ6 

5 Υ ἄνα ἀνάστηθι, Ἰὸνε-ἴο], 

333-393, Τὸν δ᾽ αὖτε.... Ὑ ΟΥ̓́62 665 ἀδιιχ 
γεῦ85, Π|, ὅ8-ὅ9. οὖ ἰὰ ποῖβ 500 ἃ [ατπτο- 
Ιορίβ ἀπ βθοοπά, 

3836, Ἔθελον δ(ξ) ὀφυΐϊναιε ἃ ὅσον ἤθε- 

λον, 416 ἀεπηαπάθγαϊς ἰὰ ΘΟ ϑροπάδηοθ 

οχδοῖθ ἀνθὸ οὔτοι... τόσσον .... ἥμην. Μαῖ5 
ἴὰ Ἰαχταροβιποι 465 ἰάέθ58, οὶ σοιηπη6 ρτο8- 
486 Ῥαγίουΐ Δη85 Ἠοπιὸσο, ἀόπηθ Ρ]5 46 

υἱνδοῖτό ἅὰ ϑἔν]6 π6 ᾿ϑὰν σα ον ϊπαιίοπ. 

387. Παρειποῦσ(α) ἀνος ἰὰ ργοϑιηϊὸγα 
Ιθπραθ. ὕογοζ ρ]υ8 Βαιΐ ἰὰ ποῖθ 4 

νοῦ5 62. 

889. Νίχη δ᾽ ἐπαμείόεται ἄνδρας, 
νἱοίογία αἰέογης νἱοῖδιις δοφιίξ νίγος, ἴπ 

Ποπηπη6 δϑὲ ναϊπαθαν Δα] γα ἮΙ, πῇ διι- 

ἔγθ 1᾽6ϑὲ ἀδπ)αῖῃ. 

8341, Μέτειυι, 46 μετά, αργὲς, εἴ εἶμι, 
αἰζεν : 76 τλᾶυομθραὶ ἀθυυϊδγ ; 16 ἴθ 8. νὰ], 

948, Τόν, 1κ], ο᾽ εοἰ-ἀ-ἀἴγα Ἠδοῖίου, 

846-840. Ὥς μ᾽ ὄφελ᾽.... Οοπϑίγι562 : ὡς 

θύελλα ἀνέμοιο ὄφελε οἴχεσθαι προφέρου- 
ὁὰ μιεειῖς 

848, Ἀπόερσε;, 8015-Θηΐοπάμ ἂν : οὖγι- 

ἑαηι ρον 55 6ι, ΝΟυ 8. ΥᾺΡ ΟΣ ΟῺΒ 66 ν 0 
ἃ ἔρρω, ἀδη5 16 56η5 ἀδ φθείρω. 81 ἸῸη 
ΒΊΡΡοβΘ6 ἀποέρδω, εἴ 4ὑὰπα τηόπιθ 66 

νεῦρο ἰοναῖξ ἀποέρσω δἰ ποη ἀποέρξω, 
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" " Ν 

Αὐτὰρ ἐπεὶ τάδε γ᾽ ὧδε θεοὶ κακὰ τεχμιήραντο, 
ἀνδρὸς ἔπειτ᾽ ὥφελλον ἀμείνονος εἶναι ἄχοιτις, 800 

ὃς ἤδη νέμεσίν τε χαὶ αἴσχεα πόλλ᾽ ἀνθρώπων. 

Τούτῳ δ᾽ οὔτ᾽ ἂρ νῦν φρένες ἔμπεδοι, οὔτ᾽ ἄρ᾽ ὀπίσσω 
ἔσσονται" τῷ καί μιν ἐπαυρήσεσθαι ὀΐω. 

Ἀλλ᾽ ἄγε νῦν εἴσελθε, καὶ ἕζεο τῷδ᾽ ἐπὶ δίφρῳ, 

δᾶερ, ἐπεί σε μάλιστα πόνος φρένας ἀμφιθέξηχκεν 990 

εἵνεχ᾽ ἐμεῖο χυνὸς, χαὶ ᾿Αλεξάνδρου ἕνεχ᾽ ἄτης᾽ 

οἷσιν ἐπὶ Ζεὺς θῆχε χαχὸν μόρον, ὡς χαὶ ὀπίσσω 

ἀνθρώποισι πελώμεθ᾽ ἀοίδιμοι ἐσσομιένοισιν. 
Τὴν δ᾽ ἠμείόετ᾽ ἔπειτα μέγας κορυθαίολος Ἕκτωρ" 

Μή με χάθιζ᾽, Ἑλένη, φιλέουσά περ΄ οὐδέ με πείσεις. 960 

Ἤδη γάρ μοι θυμὸς ἐπέσσυται, ὄφρ᾽ ἐπαμύνω 

Τρώεσσ᾽, οἱ μέγ᾽ ἐμεῖο ποθὴν ἀπεόντος ἔχουσιν. 

Ἀλλὰ σύγ᾽ ὄρνυθι τοῦτον, ἐπειγέσθω δὲ χαὶ αὐτὸς, 
ὥς χεν ἔμ᾽ ἔντοσθεν πόλιος χαταμάρψῃ ἐόντα. 

Καὶ γὰρ ἐγὼν οἰχόνδ᾽ ἐσελεύσομαι, ὄφρα ἴδωμαι 360 

οἰχῆας ἄλοχόν τε φίλην χαὶ νήπιον υἱόν. 
)., Δ. Οὐ γάρ τ᾽ οἶδ᾽, ἢ ἔτι σφιν ὑπότροπος ἵξομαι αὖτις, 

ἢ ἤδη μ᾽ ὑπὸ χερσὶ θεοὶ δαμόωσιν ᾿Αχαιῶν. 
Ὡς ἄρα φωνήσας ἀπέδη κορυθαίολος Ἕχτωρ. 

Αἶψα δ᾽ ἔπειθ᾽ ἵχανε δόμους εὐναιετάοντας, 3570 

οὐδ᾽ εὗρ Ἀνδρομάχην λευχώλενον ἐν μεγάροισιν ̓  

66 Π6 56 81} σὰ ὮΠ6 5ἰ πη ρ]6 τόρόμεου 46 
ΤΙ 1ἀέε δοπίθμιιθ ἀ4η5 οἴχεσθαι προφέρου- 
σα (οπηρογίθῦ, δηΐου), δὲ 1] αἾὟ ἁυγαῖς 
Ρίὰ9 ἀθ ργαάαϊΐϊοῃ. ἄνεὸ χῦμα, ο᾽εδὲ ἀ6 
ΒΕ] Υβίοα. 61] 5’ ρῦ. 

360, ᾽Ὥφελλον ἃ, δοπιμηθ ἀπόερσε, ἰὰ 
γἈ] Θὰ ἀ᾽ ἢ ΘΟ Π ἀἸΠἸΟΠΠΕΙ, 

351. Ὃς ἤδη», φιιὴ ποςδϑέ : φιιὶ ὁ5 56: ἐογ- 

σοῖτιο, ΑἸΟΥ5 Ρὰγ!5 τὰομογαὶξ ἀθ πὸ Ροϊηΐ γ68- 
16 6. Ὀυΐίθ δχ ΓΘΡΙΌΟ]}65 δὲ δχ Οὐ ΓΆΡ 65. 
ϑολμοῖϊος : ἤδει πρὸς τὸ φυλάττεσθαι, χαὶ 
υνὴ εἰς αὐτὰ ἐμπίπτειν. 

8ὅ8, Τῷ, φιανθδ, ο᾽εδ ρουγαιοὶ, --- 

᾿ῬἘπαυρήσεσθαι, Μ'εὐέν"εγν 6556. 11 }οα]ρὰ 
ἄἀὰ ΡΥὶχ 46 884 Ἰλομοίέ; 11 δῇ σϑῦγουα ἀπ 
ἀῖρπθ ἔγιϊε, ὕογο ἰὰ ποῖθ 1, 410. 

366, ᾿Αλεξάνδρου ἕνεχ᾽ ἄτης, ἃ δᾶιι56 
ἄπ σοιρά}}6 ὀραγοιηθηΐ 46 Ῥὰγ8. 

357. Οἷσιν, φεΐδιις, (πουϑ)ὰ αὶ. --- Ἐπὶ 
Ζεὺς θῆχε μουν Ζεὺς ἐπέθηχε : Τυρϊζον ἃ 
ἱπῆτρέ. 

368. ᾿Αοίδιμοι. ΑἸ! δῖοι ἀἰχ ΟΠ πῖδ. 51" 

Ῥὰν!5 εὲ Ηῤϊὸπε χὰὶ οπὲ [ογπιέ ἰὰ γᾷ ἀϊτοπ 

ΡοόΠ4ὰ6 ἀθριι5 16 ἴθι ρ5 ἀὰ βἱέρε 46 ΤΊ οὶο 

Ἰαβχαΐαι διδοὶο αἰ Ἠοιηὸγθ. 1,6 τηοὶ ἀοίδιμοι 

Βισηῖῆθ ολαπέός : ἀφονυόβ μὰν (65 ομιαπίβ. 

Ἐμυδίαιμε : ἐν ᾧδαϊῖς φερόμενοι, ταῖς ἐπὶ 
. δυσχλείᾳ δηλαδή. 

868. Ἀχαιῶν ἀέροεπά ἀε χερσί. 

870. Δόμους εὐναιετάοντας, (584) ἀ6- 
ΤΘαγ 6. ὈΙΘη Ῥθυρὶόθ. ὕογοζ ἰὰ ποίθ Τ|, 

θ48, συγ εὐναιεταώσας. 
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ἀλλ᾽ ἥγε ξὺν παιδὶ καὶ ἀμφιπόλῳ εὐπέπλῳ 
πύργῳ ἐφεστήχει γοόωσά τε μυρομένη τε. 

Ἕχτωρ δ᾽ ὡς οὐχ ἔνδον ἀμύμονα τέτμεν ἄχοιτιν, 

ἔστη ἐπ᾽ οὐδὸν ἰὼν, μετὰ δὲ δμωΐῆσιν ἔειπεν᾽ 910 

Εἰ δ᾽ ἄγε μοι, δμωαὶ, νημερτέα μυθήσασθε" 
πὴ ἔδη Ἀνδρομάχη λευχώλενος ἐχ μεγάροιο; 

ἮἨέ πη ἐς γαλόων, ἢ εἰνατέρων εὐπέπλων, 

ἢ ἐς ᾿Αθηναίης ἐξοίχεται, ἔνθα περ ἄλλαι 

Τρωαὶ ἐὐπλόχαμοι δεινὴν θεὸν ἱλάσχονται 380 

Τὸν δ᾽ αὖτ᾽ ὀτρηρὴ ταμίη πρὸς μῦθον ἔειπεν " 
Ἕχτορ, ἐπεὶ μάλ᾽ ἄνωγας ἀληθέα μυθήσασθαι, 
οὔτε πὴ ἐς γαλόων, οὔτ᾽ εἰνατέρων εὐπέπλων, 

οὔτ᾽ ἐς ᾿Αθηναίης ἐξοίχεται, ἔνθα περ ἄλλαι 
Τρωαὶ ἐὐπλόχαμοοι δεινὴν θεὸν ἵλάσχονται" 385 

ἀλλ᾽ ἐπὶ πύργον ἔδη μέγαν Ἰλίου, οὕνεχ᾽ ἄκουσεν 
- “ χ ] 5 3 “- 

τείρεσθαι Τρῶας, μέγα δὲ χρᾶτος εἶναι Ἀχαιῶν. 

Ἢ μὲν δὴ πρὸς τεῖχος ἐπειγομένη ἀφικάνει, 

μαινομένῃ εἰχυῖα" φέρει δ᾽ ἅμα παῖδα τιθήνη. 
Ἢ ῥα γυνὴ ταμίη ὁ δ᾽ ἀπέσσυτο δώματος Ἕχτωρ, 9090 

τὴν αὐτὴν ὁδὸν αὖτις, ἐὐχτιμένας κατ᾽ ἀγυιάς. 
Εὖτε πύλας ἵχανε, διερχόμενος μέγα ἄστυ, 

Σχαιὰς (τῇ γὰρ ἔμελλε διεξίμεναι πεδίονδε), 

878, Πύργῳ. Ο᾽δ5ὲ 1ὰ ἕουγ ἀδ ἴὰ ρυγία 

ϑούόο. -- Ἐφεστήχει, νεῖρο ἐφειστήχει. 
ϑολοίϊες : Ἀρίσταρχος χωρὶς τοῦ τι, ἐφε- 

στήχει. Νοῦνο!ὶο ργθανα 486 ᾿᾿διιρπηθηΐ 
ΠἾ δὶ ροὶπὲ ἴὰ γὸρ]β ἀδπβ8 Ἠοπιδγθ, π|δ15 
᾿δχοθρέϊοῃ, 

574, Τέτμεν. 1.6 νϑγῦ})}8 τέμνω, ΘΟΙΏΙΩΘ 
ΠοΟῖΡΟ πηοῦ ΘΟΉΡμΕ]". 5 ὉΠ 6 βοσνθηΐ ΠηΔΓ- 

ΟΠοΡ. δα ἀγοῖϊία Ἰίσπθ. 6 ]ὰ ἰδ 56η5 ἀβ 

ΓΕΠΟΟΠΙΓΟΥ, αἰζοϊπάγθ, γοῦν. ϑοἠοίϊες : 

χατέλαύεν, εὗρεν. 
ὃ76. Εἰ δ᾽ ἄγε, ΟΥ ςὰ ἅΠΠ0η5. ΟΥ 62 ἃ 

ποῖς ἴ, 8302. 

978, Ἔς γαλόων, ἢ εἰνατέρων. ϑυρρ]έοξ 
δόμους, 165 ἀδιηδιγαβ. Γαλώς 6ϑὶ [ὰ "6116-- 

50. 41 εϑί βὰν 46 Ἰ'έροιχ. Εἰνατέρες; 

ἀοπέ 16 β'ρΌΪΙΘΙ π᾿ θχίϑδίβ ρ88, 66 βοῃΐ [68 

θ᾽ 6 1] 65- ϑοῦγ5. 4] βδοηΐ ἰδιπηπηθ5 465 ἰγὸγθϑ 

ἀθ Ἰέροιχ. Αἰηβὶ (ἰδβϑαπ σα δϑὲ θ6}16--56θ ιν 

ἀ᾿ Απαγοιηδάιθ ἃ ῬΡΘαΐο Εἶτα, οἱ Ηό- 
Ἰδμθ ἃ βθοοπά, Ἄουθζ ἰὰ ποῖβ 1Π]|, 122, 
884, Ἐς Ἀθηναίης,δα (το πιρ16) ἀ6 ΝΙΏΘΡνο. 
886, Πύργον.... μέγαν Ἰλίον. 1,ἃ σγᾶπάα 

ἴουν απ οϑὲ 1ὰ ἴον ἀ6 ἴὰ ρογῖβ ϑεόε. 
891. Τὴν αὐτὴν ὁδὸν αὖτις π6 5ἰρῃῆθ 

Ροϊπὶ φυ Ἤθοϊου ρυδπά ἃ 850Π ἴοι 16 τηδπηθ 
ΘΠθιηΐη «υ ΑΠαΓΙΟΙηΔΠΙι6, τηλῖ56 41 γό- 
ΡΙΓθ 16 ομοιαῖπ ρᾶν οὰ 1] ὀϊαϊξ νεπι, 
οἰ ἐβι-ἀτ- αἶγα {α} ΓΘίοαυ 6. γεγ8. 6 οΠαπρ 
ἀ6 Ἰραΐ411}16, 1] πα νὰ ροϊπὲ ἃ ἰὰ ἴοιγ, πηαὶβ 
1] 56 Γεπὰ ἀδῃ58 ἰὰ ρ]αϊπα ρᾶγ ἰὰ ρογίβ ϑοόθ, 
Ῥγὸβ ἀθ ἰὰ ρογΐβ, 1 ὕβποοῃῖγα 88 [θη πι6, 

41] γουϊθηξ ἀ6 ἴὰ οιαν; δὲ ο᾽βϑδὲ ργὸβ ἀβ 1ὰ 
Ρουίθ. 416 56. τἰϑῆΐ οοἴξθ φοηνθυβαῖ 0 
ἹΠΊΡΥΟΡΙΘΠπΙΘηΣ ΠΟΠΊμ6Θ. ῬᾺΓ ΠῸ8 ΟΥΙΙα1165 
ἐθς “αϊοια ἀ᾽ Απαγοιπλαα εὐ αἰ Ἠβοΐοσ, 

898, Τῇ, Ρᾶν Ἰὰ : μὰν οοίίθ γουῖθ (ταύτη 
τῇ δὸῷ). 
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ἔνθ᾽ ἄλοχος πολύδωρος ἐναντίη ἦλθε θέουσα, 
Ἀνδρομάχη, θυγάτηρ μεγαλήτορος ᾿Πετίωνος " 39 
Ἠετίων, ὃς ἔναιεν ὑπὸ Πλάχῳ ὑληέσση, 

Θήξῃ Ὑποπλαχίη, Κιλίχεσσ᾽ ἄνδρεσσιν ἀνάσσων᾽ 

τοῦπερ δὴ θυγάτηρ ἔχεθ᾽ ἽΕχτορι χαλχοχορυστῇῆ. 
Ἥ οἱ ἔπειτ᾽ ἤντησ᾽, ἅμα δ᾽ ἀμφίπολος χίεν αὐτῇ, 

παῖδ᾽ ἐπὶ χόλπῳ ἔχουσ᾽ ἀταλάφρονα, νήπιον αὔτως, 400 
Ἑχτορίδην ἀγαπητὸν, ἀλίγχιον ἀστέρι χαλῷ᾽ 
τόν ῥ᾽ Ἕχτωρ χαλέεσχε Σχαμάνδριον, αὐτὰρ οἱ ἄλλοι 

Ἀστυάναχτ᾽" οἷος γὰρ ἐρύετο Ἴλιον Ἕχτωρ. 

894, Πολύδωρος, Ῥουν ἸΔ64 6116 1] ἀναὶξ 
ἀοπηό ᾿ϑαπεοοιρ ἀθ ργέβοπίβ : 41} ἁναϊῖ 
ΔΟΖΙΪ56 ΡᾺΡ ἀ6 σἱοθθ5 οδάθαιχ, ϑολοίϊος : 

πολλὰ ἕδνα παρὰ τοῦ ἀνδρὸς λαδοῦσα. 
Οὐ] ααθβ-η5 ᾿᾿οπίθηάεηΐ ἀἀὯπ6 ἀοἱ φυ᾽ Αη- 

ἀγοιμάσιθ δυγαϊς ΤΘο6 6. 865 Ὀαγθηΐβ, 
ΝαΙ5 1] 5 ἀρὶϊ 465 ργέβοπίἠβ ἀπ βαποέ; οἵ πο- 
λύδωρος ὀᾳφαϊναιϊ ἃ χαλή, 1ὰ Ὀεαιτέ ἐΐαπὶ 
18 τηόϑαγ8 46 ᾿πηρογΐαπο (165 580} 665 [115 
ῬᾺΡ ἴθ Ῥουγδιιϊγαπί. ὕογοζ ΧΧΙ, 38 εἰ 

474. οἵ 165 ποῖθϑ 50} 665 ἀθιχ ὑυϑῦϑ. 

89ὅ. ᾿Ηετίωνος. ὕογεζ ἰὰ ποίε 1, 866 
ΒΕ 66 ΠΟΙῚ. 

896. ᾿ΗἨετίων, ὅς ἐφυϊναιε ἃ ὃς ᾿Ἢετίων, 
Ἰεψαοὶ Κόείοπ, ΟἾδδὲ οθ. 46 165 βγαμημηαὶς 
ΥΊΘῺ5. Θ,͵ΘΟ5. ΔρΡΡΕΙ]οπὶ ἐπανάληψις σολοι-- 

χοφανής, ΤΟΡΙΙ586 41] ἃ ᾿᾿ρΡρᾶγεποβ. ἀὍπ 
5ο]έοἰ5πη6. --- Ὑπὸ Πλάκχῳ. 1,6 ῬΙάοιι5. ἐξαις 
ὯΠ6 τηοηΐαρηθ, ἃ] Ρὶθα ἀ6 Δ 416}16 ἐΐαιῖ 

θὰτι6 ἰὰ σ1}]|6 ἀο ΤΠόϊνό ἀδ5 ΟἸ]ΠἸο65, ἔμπα όθ 
ῬΡᾶγ Ἠδτγοιϊθ. οέδταθθ ποιημὴθ οεϊξα 
τηοπΐδρῃθ τὸ ΠΠ]λάχιον. 

397. Θήδῃ Ὑποπλακχίῃ, ΤΗόρέ Ἦγρο- 
Ῥἰδοίθπμ : ΤΒμόθέ ἃ ρ᾽6α ἀπ Ῥίαριιβ, μὰ}1- 
τέθ ρᾶγ 165 ΟἸ]Πο65, 5υ͵θῖβ ἀπ τοὶ Ἐέόιϊοη. 
γόογοζ ἰὰ ποίβ 1, 866 5ν Θήθην. 

9398, Ἔχεθ᾽ Ροὺυν ἔχετο : μοσοίάοναέιι», 
ο᾽ δϑι-ἃ--αἴσο περοογαΐ, ἐταὶϊ Ἰ’έροιιβ6. 

3999. ΓἜπειτ(α), οι οοπβόχψαθηςθ : ἄοπο, 
Ἡδοΐου ἅ|1α1ξ ἃ ἰὰ μουΐθ ϑοόθ, ἀπαγοπιᾶσιιθ 
6 γϑυϑπαϊξ, [ἃ Το πΟοπίγο δϑὲ ἰὸ τόσα!ταῦ ἀθ 

οθεΐα οοϊποίάθηοο, δὲ ο᾽δδὲ ο6 486 αἱ: ἔπειτα. 
400. Ἀταλάφρονα, ἑόπδγο απΐηιο : ἐδ -- 

γιοἐ ἐτιγι. τοὺυΐ ῬδῦΓ. ΟἸο] τι68-|ῖὴ8. ᾿ἰδθηΐ 

ἀταλόφρονα : δογΡΘΟΙΙΟ. ἱπα{1|6. (8 5ΘΡα 
ἈΠ ποῦ 6115 ΘΟὨΪΟΥΠΙΘ. ἃιπχ γὰρ]θ5. ογαϊ- 
Παΐγ68 ἀ6 Ἰὰ ΘΟΙΏΡΟΒΙ ΠΟΙ ; ΠιὰΪ8. 66. 56 ΓΑΙ 

του]ονθ ἃπὰ ἅπαξ εἰρημένον. 1, Δα] 66. 

ἀταλός δεῖ ΡΙ]δίθαγ5 ἴοἱβ ἀδηὴ58 Ηοπηὸγο, Τ| 
Υ ἃ πιόπηε ἀταλὰ φρονέων, ΧΥ͂ΠΙΠ, 567, 
ἀοπὶ ἀταλάφρων 65 ᾿᾽δχαοι ὄσχαϊνα]θπέ. ---- 
Νήπιον αὕτως, ο͵ο πη απέθηι : ργογϑις ααἰιιο 
ἐμ αγέοηι, 40] π Ῥᾶυ αἱξ ροϊηῦ ἀὰ ἰουΐ, 
16 πιοῖ αὕτως, δοηιγιθ οπ νοὶέ ὑΐοπ, νΓαϊ- 

ηιθγυέ, 6 αϊξ 4 ἸΠ5]516 500 ἰ6 86η5 46 

νήπιον. Ο᾽ 65: ἃ τογὲ «υ Ἐϊπιδἕατθθ. δα [ατξ τπ 
ΒΥ ΠοπΎπη6 ἀ6 ὡσαύτως, εἴ 40} ἐϊα } 1 ὰπ6 
ΘΟΙΠΙΡΆΓΆΙ50 : ἵνα εἴη ὁ παῖς χαὶ ἀταλά- 
φρων ὁμοίως χαὶ νήπιος. ογα ἰὰ ποίε 1, 
138. Τᾶρπον γατίαομθ αὔτως ἃ ἐπὶ χόλπῳ 
ἔχουσα, οἴ ῬΙΌΡΟΞΒΘ 46 ἐγαάαῖϊνα: « 5ἱ οῃ- 
[ἀπὸ 46 Το ἀθναιῖ 16 βουίοῦ ἀΔ 5165 Ὀγὰ5, » 
716 ῥνυέϊζεγα 1 θχρ!!οαῦοη ἀθ Βοῖπο, ποοἢ 5ὸ 
φάη ἀζοῖτι, οἰ ἴὰ ἰἸταἀποίίοη ἀθ 088 : ἐς 
πιοοΐ, τπιπγηγιϊσο πεν ἰοῖνι. Ἠοτηὸν ἀϊὲ νή- 
πιος αὕτως, ἃν γεῦ5 ΧΧΙΥ͂, 726, οὰ 1! ηἾὟν 
ἃ Ῥοϊηΐ ἀδ πΟυΣΘΘ. 

401. Ἀγαπητόν 651 ἔνα άυϊῖ, ἀλη5165.δολο- 
ἐΐθς, ῬΆΓ μονογενῆ; ἈΠΙ4π6. Μαῖ5 Ἠοπιὸγο 
αἰλ ΔΠ|Π|6ὰν85, Οάγοεέο, 11, 866 : μοῦνος 

ἐὼν ἀγαπητός. Τ| ΚΥ ἃ ἄοπο ππὸ αἰόγεποα, 
Τοπεγθηιθηιὲ αἰγιό σα[βῖ, 

402. Καλέεσκε, νοοϊέαϑαΐ, ἈΡΡΘΙαῖῈ Βὰ- 
ὈΙΓ 6] 6 πιθπὶ, Βδπιᾶγι62 ἰ6 ἀδοίν]θ ἐσχε- 
σχα. ΤΠ δϑὲ ἐνιἀθηΐ φα οη δἀοποίββαϊς σχα. 
ογαζ ἰὰ ποῖ 1, 465 51:1 πεδίον προ- 
χέοντο Σχαμάνδριον. 

408. Ἀστυάναχτί(α), τοὶ ἐξα ἰὰ ν}}16 : ῥγὸ- 
ἐδοΐθαν ἀθ ἰὰ νι]θ. βασνθαν 46 1ὰ νη]θ. Τιὰ 

ΡὮγα56 41 51} Θχρ! 6 4 θα ἀοπμδπὲ πὰ 
{5 4 Ἤδοϊον 16 ποῖὴῆ αἰ Αβιγαπαχ, ὁπ νοι- 
Ἰαὶτ ἔαινο Ποππθαν ἃ Ηθοῖου [π]- πηδπιθ6. --- 

Οἷος, 56], Ἡδοῖον π᾿ ταῖς μὰ5 ᾿᾿ἀπῖ πο ἀό-- 
(δμβθαν αἰ ἼΠΠΟα ; πιὰϊς. οἾθδὲ ἃ ἴὰϊ χὰ ΠΟΙ 

ἀδναῖῖ ἀ᾽ νον μὰ γόβιβέου ἀπγαπὶ [ἀπὲ ἀ᾽λπ- 
πόρ5. ΠῚ ὀξδιῖ πη {πι6 οἵ ϑὰπ5 θᾶ], ΘΠ Ρ6 165 
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Ἤτοι ὁ μὲν μείδησεν ἰδὼν ἐς παῖδα σιωπῇ" 

Ἀνδρομάχη δέ οἱ ἄγχι παρίστατο δαχρυχέουσα, 
Ν )»ὲ Ψ ξ -" Ὰ Ν ϑιΨ τ Ρ Ἄ, ἡ ή Ἢ 
ἔν τ ἄρα οἱ φῦ γειρὶ, ἔπος τ᾽ ἔφατ᾽ ἔχ τ᾽ ὀνόμαϊζεν 

Ὗ ϑ' , ὶ 

Δαιμόνιε, φθίσει σε τὸ σὸν μένος" οὐδ᾽ ἐλεαίρεις 

παῖδά τε νηπίαχον χαὶ ἔμ᾽ ἄμμορον, ἣ τάχα χήρη 
Ὁ ᾽ 

σεῦ ἔσομαι" τάχα γάρ σε καταχτανέουσιν Λχαιοὶ, 

πάντες ἐφορμνηθέντες " ἐμοὶ δέ χε χέρδιον εἴη ἅ10 
μΝ Ὑγ5 ΄ , δύ » ᾿ τ ΜΕ σεῦ ἀφαμαρτούση χθόνα δύμεναι" οὐ γὰρ ἔτ᾽ ἄλλη 

ἔσται θαλπωρὴ, ἐπεὶ ἂν σύγε πότμον ἐπίσπης ἔ ρὴ, ἐπεὶ ἂν σύγε πότμον ἐπίσπης, 
᾿] ιν ἢ ᾿) " δ" Ἁ "ἢ Ἷς ᾽ς 

ἀλλ᾽ ἄχε᾽- οὐδέ μοί ἐστι πατὴρ καὶ πότνια μήτηρ. 

Ἤτοι γὰρ πατέρ᾽ ἀμὸν ἀπέχτανε δῖος Ἀχιλλεὺς, 
- Ν ΄ ᾽ 

ἐχ δὲ πόλιν πέρσεν Κιλίκων εὐναιετάωσαν, 4710 

Θήόδην ὑψίπυλον - κατὰ δ᾽ ἔχτανεν Ἠετίωνα, 

οὐδέ μιν ἐξενάριξε, σεόάσσατο γὰρ τόγε θυμῷ 
ἀλλ᾽ ἄρα μιν χατέχηε σὺν ἔντεσι δαιδαλέοισιν, 
ἠδ᾽ ἐπὶ σῆμ’ ἔχεεν᾽ περὶ δὲ πτελέας ἐφύτευσαν 
Νύμφαι ὀρεστιάδες, κοῦραι Διὸς αἰγιόχοιο. 420 

Οἱ δέ μοι ἑπτὰ κασίγνητοι ἔσαν ἐν μεγάροισιν, 
ε ᾿ , δου 7 " “,. ὦ "“ 

οἱ μὲν πάντες ἰῷ χίον ἤματι Αἴδος εἴσω" 

πάντας γὰρ κατέπεφνε ποδάρχης δῖος Ἀχιλλεὺς, 

βουσὶν ἐπ᾽ εἰλιπόδεσσι χαὶ ἀργεννῆς ὀΐεσσιν. 

ἀέίξηβοινβ ἀΤἸο, ΒοΙΠ6. ΤΘΏΥΟΙΘ ἴἰοὶ ἃιχ 

γϑΡ5 Υ, 473-474, οἁὐ ὉΠ νοῖξ Ἠβδοῖου 88 
γαπΐθυ 46 Π᾽ΔΥΟΙΡ Ρἃ5 Ὀ6501η ἄτι 5660 115 (65 

1165, εὲ ἀθ ροινοὶν ἀδίδπεγθ ἴὰ να}]6, οἷος» 

σὺν γαυόροῖσι.... ΤΠ| ναπὲ τηϊθαχ, 16 ον οἱ 8, 
ΤΘΏΨΟΥΘΙ ἅτ μράϑϑεσθ οὐ Βυΐατη, χαΐ ἀνὰ 

ἴαπὶ ἀθ 815 θποονθ, αἴξ 4} πὸ [μα] θη γϑϑίθ 

Ρὶι5 (τῶν δ᾽ οὔτινά φημι λελεῖφθαι), Ρᾶτοθ 
40} ἃ ρογάι. Ἡθοῖου, «υὶ ἐξαϊε ρόὰν 1] 

"απίᾳαθ (ὅς δέ μοι οἷος ἔην). δογαι 
ΧΧΙΨ, 494 εἐ 499, 

408. Τάχα, "ἱοπίός. Τθὰη5 Ηοπιὲνθ, δ6 

ποῖ Ὧ6 5]ρῃϊῇῆθ Ἰαπηα]5. ροιεέτ- δέν. ΟΠ νὰ 

γοῖν, Ρὰγ ἰ6 ἀΐβοοινβ ἐ δβοΐοσ, 46 [ὰ]- 

τη ὯΘ6 56. [αϊβαϊϊ ἁποιηθ {ΠΠπ|810} 50} 

ἸῬῬανθηῖν. Τυοΐθ π6 Ροπναῖξ ρὰ5 δΐ6 βαπνόα; 

Ἡδοῖου ἀδναῖὶ ρόγι", δὲ θηΐγαϊημου ἰὰ σα] η 6 

ἀδ 5 ρδῖγιθ, 

411. Χθόνα δύμεναι, ἀοδεθπάγο ατχ θη- 
ἴεγβ. Ὑουδ ρμἷιι5 μαπτ ΄ὰ ποίθ ἄπ νεῖβ 19, 

414. Ἄ μόν (νιοφένι))}} δϑὲ Ἰοὶ ἀδη5 16 586 ῃ 9 
ἀθ ριϑίέηι. Ἄμός, 416 4ιείιθ5-π5. ὀουῖ- 

γεπὶ ἁμός, δδῇ τὸ ἴουπηθ ἈΤΟΠαΐαιιθ ἀ6 

ἡμέτερος. Ο᾽ δ5ῖ ε6. ΄αοπ ἈρΡ06}16 συ] σαῖνο- 
τηθηΐ πὴ ἐ0}15π16, Θοπηπη8 μεῦ, σεῦ, τύνη, 

εἴς, 1,65 ΠουΊθη5 ἰὰ1 ἀοπποηΐ 1 ΘΒρ}1 γα 6, 

447. Σεδάσσατο. ΑΘΒΠΠ16 ναὶ! γοϑρθοϊό 
ἀδπ8. 88 νἱοίίπηθ 16 σαγαοίογα βαογό ἐδ ἰὰ 

γογαυτό. Π] ααναῖς ροίας ἀόροιμ!ό Ἐδείομ, 
Θοιμμη8 1] οὐ ἀόροῦ!}θ τη ΘΠ 6 ΠῈ} να]ρσαῖνο. 

419. Σῆμ(α)., πιογε) θην ξμ7)}. Σ πὶ ἈΤᾺ5 
ἀδθ ἴοθσγθ ἐπαάϊφεαπέ 16 ἰἰθὰ ἀ6 1ὰ βέραϊειγο, 

- Ἔχεεν, 11 νϑυβὰ : 11] θη αβϑα ; 1] όΪθνὰ θὴ 
πηθιζαηΐ ΓΘΥΓΘ 50} ἰΘΥΥ6. 

420. Νύυφαι ὀρεστιάδες, 165 Ογόδα65 : 

165 πῆρ ἢ 65 ἀπ πιοπὲ ΡΪλοιι5, ϑᾶπ5. ἀοαΐα. 
423, ᾿Ιῷ.... ἤματι, τῶϊο ἀϊε, δὰ ἀπ 568] 

Ἰοαν, -- Αἴδος εἴσω, 4815 (14 ἀδπηθιι"8) ἀ6 

ΡΙαΐοΙ. 
434, Βουσὶν ἐπ’ ρΡοιν ἐπὶ βουσί 
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Μητέρα δ᾽, ἣ βασίλευεν ὑπὸ Πλάχῳ ὑληέσσῃ, η95 

τὴν ἐπεὶ ἂρ δεῦρ᾽ ἤγαγ᾽ ἅμ᾽ ἄλλοισι χτεάτεσσιν, 
ἂψ ὅγε τὴν ἀπέλυσε λαῤὼν ἀπερείσι ἄποινα᾽ 

πατρὸς δ᾽ ἐν μεγάροισι βάλ᾽ Ἄρτεμις ἰοχέαιρα. 
» 

Ἔχτορ. ἀτὰχο σύ μοί ἐσσι πατὴρ χαὶ πότνια μιήτηρ ᾽ . υ. Ι πῶς ἢ 

ἠδὲ χασίγνητος, σὺ δέ μοι θαλερὸς παραχοίτης. 80 

Ἀλλ᾽ ἄγε νῦν ἐλέαιρε, χαὶ αὐτοῦ μίμιν᾽ ἐπὶ πύργῳ, 

ἡ παῖδ᾽ ὀρφανιχὸν θήης γήρην τε γυναῖχα᾽ ᾿ β ἴῃ χρη 
λαὸν δὲ στῆσον παρ᾽ ἐρινεὸν, ἔνθα μάλιστα 

ΘΟΠΊΠΊ6. 115 νϑη] θη 8ὰν 165 οιίβ. 1,65 

Οτσεοβ ἀἰϊβαῖθηξ εἶναι ἐπί τινι, ΡΟΣ 51- 
ΘΏΠΟΙ Ζαΐθη ἃ οἰᾶγρο 46 ποῖα οΠ 86. 
- Εἰλιπόδεσσι, ἴοιγπο-ΡΙοἀ5 : ὀρ πὸξζα 
ἀπο νόγιτ6ό Δαπηγαθ!]θ. 1.65 θαι π6 
ΡΙΙθαΐ ρΡοΐϊπε ποιξζομγηθηξ 16 Ἰαγγθὲ οοπηχηθ ἰ6 
ἢ θνα]. [15 7δέϊοπε 16 ρίϑὰ δὴ πὶ [αἰϑαηΐ 
ἀέουινθ ἀπ ἀθιη] τ ΘΓΉ]6 ἃ σμδαπ6 Ρὰ5. (6]ὰ 

δϑί βδυγίουξ. 56 η510]6 Ζυλπα 115 5οπὲ 5018 
6 Ἰοὰρ, οἵ 4}}}5 ἐγαῖπθῃξ ππθ ΟΠαγρα ὑπ 

Ρδιι Ἰοινάθ. 

426. Ἣ βασίλενεν, «1 ὄξαϊξ γεῖμθ : 
41 ἐϊαι ἴδιητηθ 46 τοὶ. Απάγχοχηδαιθ μ6 
νϑαΐ Ροϊπὶ ἀἰρα 4116 88 τηὸγθ Δυγαϊδ σοὰ- 

νουπό 1ε5 ΟἸ]ΠἸο65. 6]]6- πηόμηθ. ΠῚ οϑὲ ὀνι ἀθπὶ 

486 ἰὰ [δπιπὶς α  δείοπ ἃ ἐϊό (αἴτο οἀρεῖνο 
16 71ουν 46 ἴὰ πηουΐ ἀθ 80η ὄροιιχ. Ἀϑάδνθημθ 

ΠΡ Ρ6, 616 πθ γϑίουγπα ροϊηξ ἃ ΤΠέ 6, 4] 

ΠἾοχίϑῖθ θ]π5; 6116 νὰ Ῥάδ56 1 565 ἀθυῃΐθΓ5 

7οῦνθ ἀδπθ. 88 [ἌχΏ1116 ραΐθγπ}]]8. Ἡοπιὸγο 

Π6 οἴτα πα}}6 ρὰνὲ 16 ποπὶ ἀ6 ἰὰ τηὸγο ἀ᾽ Απ- 
ἀνοπηά 416. ὲ 

428. Πατρός. 1] 5᾽ἀρὶτ ἀπ ρὸγε 46 ἃ 
[ϑιητηθ ἀξίου, (6 1᾽ αἴθ] ἀ᾿Απαγοπιδαιια, 

Ομ Ἰρποῦθ 850π ποῖ). --- Βάλ᾽ Ἄρτεμις. 
γογοΖ ρΡ]05 Παμΐ, γ6γ5 20ὅ, ἰὰ ποΐθ 500} 

Ἄρτεμις ἔχτα. 
429-480. “Ἔχτορ;,... Ἀαοίηθ, Τρλϊρόηϊο, 

Π|,ν : « ΕἸΙ6 πᾶ 406 νοιι5 568] : νοιιβ 

δ[65, 6. 665 ]Ἰδιιχ, ὅοη ρὸγθ, 50ῃ ὄροιχ, 

800 48116, 365 αἴδιιχ. » 

481, Αὐτοῦ δάνρν)"86 : Λΐο, ὍΝ 

489-439. Λαὸν δὲ.... (5 δ6ρέὲ νϑὺ5 δοῃΐ 
πηΓπό5 αἤὉΠ 6] 5 ἀὰπ8 ἰὸ τηδηϊβουῦ (6 

Ὑ ρηῖβ6, δὲ Αὐ᾽βίμνηιβ [65 τϑράγα]δ ΘΟΠΊΠη6 

ἸηθΡΡοϊέβ. 1ὰ γαῖβοπ ΡΥ ΠοΙρω]6. 48}}- 

ἰὸριαθ Αὐιβίανιιθ, οἶθδῦ {πὸ 465. ΘΟ 5015 

ΘΟΠλΠΊ6 οοχ 4α᾽ Απαἀτομδάιθ ἀοηπο ἃ Ηθο- 
ἴΟΥ βδοηΐ ἀόρ]αοόβ. ἐπ ἰὰ βοιο 6. ἀπ 

[ἐπηπη : ἀθετοῦνται στίχοι ἑπτὰ, ἕως τοῦ, 

Ἤ νυ χαὶ αὐτῶν θυμὸς, ὅτι ἀνοίχειοι 
οἱ λόγοι τῇ ᾿Ανδρομάχηῃ. Μαὶδ 1] 651 ὀνὶ- 
ἀδπὶ 4υ᾿ Απάτοιμλ 6. πὰ ἅποῦπθ Ργέϊζθη- 
το ἀθ 5ιγαϊόσιοϊθ (δ χὰϊ ρᾶγ]6. δὴ ε]|6, 
66. 80ηΐ 65 ἱπαυϊόίπιε8 46 δ ἴθῃάγοββθ, 
ΕΠ εϑὲ παῖνθ, γομῇἹὰ ἔοὰΐ, Ομ] 4165. ἃπ- 
οἰθη5. οβὴ]θοΐαϊοπε ἃ ΑὙἸδίασ 6 4π6 δα 4υὶ 
56 γαῖ ἀόρ]αοό ἀδη5 ἴὰ θόουοΠ6 ἀπο δαῖτ 
[ἐπ πὴ6 π6 1 Ὁδ᾽ μροϊηΐ ἀΔπ8 ς6}16 α᾽Απάγο- 
πᾶ : « Απάνοιηδαμε, ἀἸβθηῦ- 115, βοΐ σαὶ 
Ιεβ. ομβθνᾶιχ ἀ Ἤβοϊου, οἵ 86 Ῥαββιοῃηδὶξ 
Ῥοιν τοὰὺΐ 66. 411 σΟΠΟΟΥΠΔΙΣ ἴὰ ῬΘΙΒΟΠΠΘ 
ἀθ 80η ὄροιιχ; 6116 ἃ ἄοπο "θη μὰ αἷγ6 
ἀ65 οἤοβθβ 41] πθ βϑυαϊθηΐ μρὰβ ψϑπιθ5 ἃ 
᾿ϑρυῖς ἀ ἀπ [δηπὴθ ἀπ Φαθπηθηξ ὠσοιρόθ 
ἀ6. 80η ᾿πἰόυιθιν » Μα]5. σϑῖξθ δα ρ]]οαϊοη 
οϑὲ βοθ] βαρ. Απαγομηδίιθ π᾽ θὲ {απ 6 
ἔριηπηθ, ο᾽ἐδὲ π᾽δϑδὲ ροϊπΐῦ τἰπ6 νἱγᾶρο. 1,6 

501ὴ (᾽6}16 ρυεπᾶὰ (65. οπδναῦχ ἀ᾿δθοῖου 
Ὧ6 Ῥγοῖνθ πα]! οπιθπΐ «6116 αἷξ 465 οοη- 
ΠΔἰΘΘΆΠΟΘ5. ΠῊΠΠΠΓΆ]ΤΟ5., οὐ (6116 5 πη σὶπθ 
6 ἅν οἷν. ΑὙἸΒΓΓ 46 ποῖθ ἀ6 Ρ] 5 48} π᾽6ϑὶ 
Ρᾶ8 νγὰϊ 416 ἰ6ὸ5 Οτὐδοβ 86 80]επὲ ἂἃρ- 

ῬΓΟΟΙΠ 65. ἀθ5 συϑιηράγί5 ἀ6 ἰὰ υ1}]16, δὲ 4᾽}}5 
ἰθηὶ δϑϑαγό ἐδ 165 δβοαϊδάθυ. Εμῃῇη 1] 
ἔσθ ἀπ Ἀγριπηθηΐ ἀ6 οα συ Ἤδοϊου, ἐδπη8 

8ἃ Τόροῃβα ἃ Απαγομπιλαιθ, μ6 [αἰ δ Διο Π6 
ΑΙ] Π510 5. ἃ ὁ6. 416 ὁΟὨ ΙΘπημθηΐ ἰθ5. ψΘ 5 
488-489, Νίαϊβ ἀπαγομηλσιο, 6η ρϑυ]απὲ ἀ6 

᾿᾽αϑϑαυδ, π6. [αἰ 416 γόρόϊου. τὰ 65. π}}}}6 
ὈΓαΙϊ5. 51 ΠἸβἔγ65. 41 οἠΐ Θοισῖι ῬᾺΡ ἰὰ ν1}16 
ΘΠ ΔΙάγηθ5, οἵ {πὶ οἠΐ ρόπέόϊγέ {πισπ6 Δ ῃ5 
δι. ΠηΔΙΒ0η. Ηθοῖονῦ πὰ Ρὰ5 ᾿θβδοὶη ἐ6 
γόροπάτο ἃ ομάσαθ ἀόίαι!, ἃ Ομ 6 ΡὨγα56 
ἄτι ἀἰδοοῦνβ ἀθ δ ἰθπηπηθ. ΠΠ γόροπα ἃ 
"1466. ρυϊποῖραϊα ἄτι ἀϊβοοινβ: οἱ τάδε 
πάντα γτᾺρΡ6}1|6 5υ{{ἰδατασηθηῦ τοῦδ ο6 φα Απ- 
ἀγοιπά 6. ἃ ΘΟΠ5616 ἀδλη5. ᾿᾿Ἰητόγοε ἀ ἀπὸ 
οχἰβίοποθ 4αἱ ἰὰὶ οϑὲ ρ]ὰ5. οΠὲγθ 416 ἃ 
ῬΓΌΡΓΟ νἷθ. Αὐιδίασααθ οοηοὶαῖ ΡὰΡ τπ6 
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ἄμθατός ἐστι πόλις, καὶ ἐπίδρομον ἔπλετο τεῖχος. 
Τοὶς γὰρ τῆγ᾽ ἐλθόντες ἐπειρήσανθ᾽ οἱ ἄριστοι, 235 

ἀμφ᾽ Αἴαντε δύω χαὶ ἀγαχλυτὸν ᾿Ιδομενῆα, 
ἠδ᾽ ἀμφ᾽ Ἀτρείδας χαὶ Τυδέος ἄλχιμον υἱόν" 

ἢ πού τίς σφιν ἔνισπε θεοπροπίων εὖ εἰδὼς, 
ἤ νυ χαὶ αὐτῶν θυμὸς ἐποτρύνει χαὶ ἀνώγει. 

Τὴν δ᾽ αὖτε προσέειπε μέγας χορυθαίολος ἝἝχτωρ᾽ ὅη0 
Ἢ χαὶ ἐμοὶ τάδε πάντα μέλει, γύναι" ἀλλὰ μάλ᾽ αἰνῶς 
αἰδέομαι Τρῶας, καὶ Τρωάδας ἑλχεσιπέπλους, 

αἴ χε χαχὸς ὡς νόσφιν ἀλυσχάζω πολέμιοιο᾽ 

οὐδέ με θυμὸς ἄνωγεν, ἐπεὶ μάθον ἔμμεναι ἐσθλὸς 
- ἈΝ Χ [4 δ 4 " 

αἰεὶ, χαὶ πρώτοισι μετὰ Τρώεσσι μάχεσθαι, 8 
" ͵ 7 Ἵ νς Ἀ; ἢ 3 - 
ἀρνύμενος πατρός τε μέγα χλέος ἠδ᾽ ἐμὸν αὐτοῦ. 

Εὖ γὰρ ἐγὼ τόδε οἶδα χατὰ φρένα χαὶ χατὰ θυμόν" 

ἔσσεται ἦμαρ ὅτ᾽ ἄν ποτ᾽ ὀλώλῃ Ἴλιος ἱρὴ, 
χαὶ Πρίαμος χαὶ λαὸς ἐὐμμελίω Πριάμοιο. 

Ἀλλ᾽ οὔ μοι Τρώων τόσσον μέλει ἄλγος ὀπίσσω, 450 

βϑηΐθηοο ἔοσε ἀπγα οοπίγα [6 5οϊ-ἀϊδαηξ 1Πη- 

τοΡροϊαδΐδιν : ὃ δὲ διασχευαστὴς ἐπλανήθη. 
11 [αυιάγαϊς μ᾽ αιὸϊ ἀΐγθ 4ὰ6 ΤΙ θυ οἸαΐθαν, 

βὶ ἱπέθυ ροϊαῖθαν 1 να, αουΐο 465 ᾿»δαιτέβ 

ἃ Ἠοιηέγο, Ἀϑιμαγαο ἰοὶ {6 ἀϊασοόναδίο 

δϑὲ ἔοι] αν 8 ὈΥῚ5. ΡᾺΡ 165 ΑἸΘΧΔ ἢ γ1η5 ἠδ 5 

ὩΠ 56η5 ἀέξνογα δ, δὲ πῸπ ΡΟΙΪπί ΘΟΙΉΠη6 

᾿᾿επέθβα ὙΠ, δὲ σοπιπια ἴοὰΐ ἰ6 ποπήθ 16 

γέρεϊε εἰ ἀρτγὸβ [αἱ. γα ποῖγο Ζηέγροάπο- 
εἴοτι, ΠΡ. 1.-- 438, Παρ᾽ ἐρινεόν, ῥγὸδ ἀὰ 

Πρυϊον δασναρο. Τρ ἐρινεός, 5αϊναπὶ ϑέτα- 

βοπ, ἐξαϊῃ ἀπὸ ΘΠ] π6 οοινθιῖθ 46 ἤρου 

Βαανα ρ 65, νοϊβῖπθ ἐ6 ἰὰ ρουῖα 8666, οἵ ἴοι- 

Οθαπε ργθϑήιθ ἃὰχ τϑιηρανῖσ, Π᾿ ἀργὸβ [65 

Ῥάδδαρϑβ 46 1 Πἰἰακ6 οὰ 11] δε «αρϑίοη ἠ6 

Γέρινεός, 1] ἔλπαι!ς ῥΙΆοον 16 ἤρσυΐον, οὐ ]ὰ 
ΘΟ] ΠΠ6 465 ἤσαΐθυβ, ἃ τπ6 σου ταὶ ἀἰδίαποθ 

465. γειηραχίβ, ἅτ πογά-οιιοδὶ ἀ6 1ὰ υἱ]]ο, 

τ Ρ6ῖι πὶ ἀεἰὰ ἀ65 Πθιχ ϑοιυοθβ, ὕ ογοΖ 

ποϊδιηηθηΐξ ΧΧΙΠ, 145. 

4ϑά͵ Ἄμθατος. (ΔΙ ΠἸοἔγαῖα ἐογίναις ἀμ- 
δάτη. δε)ιοῖϊες: Ἀρίσταρχος, ἄμιδατος: 
Καλλίστρατος διὰ τοῦ η, ἀμιδάτη. Οπ 
γοἱῈ «α᾽ ΑΥἰβίαγαιθ, τοὰΐ 6η οοπἀδιηπηηΐ [65 
γΕὺ5 493-439, ἰοΞ. ἄναξ Ρουγίαπι 1 15865 

ἄδτις ξοη τοχίθ, 

480. Ἀμφ’ Αἴαντε δύω, 165 ἀδιιχ ΑἸὰχ 
ΘΕ]Θαν5 5ο αἴ5. Οὐ δϑῇ σοπη πη 5 Ὑ ναὶ οἱ 
περὶ δύο Αἴαντε. ὕογε [Π|, 446 εἱ 1ὰ 
ποῖρ 5. 966 618. 

487, Ἀτρείδας. Ομ] θ5. ἀποῖθηβ. [1- 
βοϊθπὲ οἱ Ἀτρείδα ἂὰ ἀπε]. «ϑολοίίος : ὃ 
Ἰξίων, ἐν τῷ πρὸς τοὺς ἠθετημένους, 

Ἀτρείδα προφέρεται, δυϊκῶς. 
489. ᾿Εποτρύνει. Οιυο]4α65-ιὴ5. ΡΡορο- 

βϑηΐ ἐθ Τἴγὸ ἐπότρυνεν, εἰ 46 δοπϑϊαέγοι 
ἀνώγει οομηπη6 ἀπ ρᾶ556. ΠΠ Υ ἁιιγαϊ Ἀ1Π5Ι 
οΟποοράδποθ ἄγθο ᾿᾽δουϊδίθ ἔνισπε. Μαῖβ 16 
Ῥγέβθηϊξ εϑὑῇ θ]ι8 7ιϑΐίθ εὖ θ]8 νγὰϊ, (65 

ΘΌΘΥΡΙΘΥ5. (1 ομΐ ἀό]ὰ ἀοηπό {ὰῸ18 ἀϑϑδμ[5 

δἢ ἀοπποροηῦ ργο θα ]οιηθηΐ πῇ «αδ] ἐπι. 

1,4 Ῥαβδίοπ 41 165. ἃ [αϊδ'. ἃρὶ" π᾿ 6ϑὲ ρὰ5 
ὀϊειπίθ: 616 165 Ῥοιιθ56 ΘῆΘΟΓΘ, 

441, Τάδε πάντα : [65 τη] Πδιιγ5. (116 
Ρτένοιε Ἀπάγοιμδαιε, 

4λά͵ Οὐδέ με θυμὸς ἄνωγεν, 50ιι5- 
δηΐοπάι ἀλυσχάζειν. 

446. Πατρὸς... χλέος, ῬυΙάπι ἀνα [χα ἰὰ 

ΘΌΘΡΓΕ ἀδῃ8 8ἃ 6 Π6556. ὕογαζ {Π]|184- 

189. 

447-449. ΚΕ γὰρ.... ὕογελ ἸΥ̓, 1408- 
16 6ἵ 165 ποῖθϑ 511} 665 ἔΓῸ]5 ΥὙ678, 
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Ὅν " ὦὉ ς ὡ ἐξ. ᾿- " , " Ξ 

οὐτ αὐτῆς Εχάθης, οὔτε Πριάμοιο ἄναχτος, 

οὔ σ , “ἡ ωρδν λέ -΄“-ς» ὶ ἐσθλοὶ οὔτε χασιγνήτων, οἱ χεν πολέες τε χαὶ ἐσῦλοι 
ε δια ἂν Ν 

ἐν χονίησι πέσοιεν ὑπ᾽ ἀνδράσι δυσμενέεσσιν, 

ὅσσον σεῖ,, ὅτε χέν τις Λχαιῶν χαλχοχιτώνων 
δὲ Ρ᾿ ΟΕ ΡΑ 2. 4) “Ἢ 5 ῇ 

ἀχϑυοεσσᾶν χγήηται, ελξὺ ερὸν ἡμια απουρᾶς. 59 

Καί χεν ἐν Ἄργει ἐοῦσα, πρὸς ἄλλης ἱστὸν ὑφαίνο!ς, 
, ο , «ὦ ἂς ἔχ Ἔ χα 

χαί χεν ὕδωρ φορέοις Μεσσηΐδος ἢ Ὑπερείης, 
7 »..Ἀ ν "Α λ δι. " φυ δ ιν ᾿ πόλλ᾽ ἀεχαζομένη, χρατερὴ δ᾽ ἐπικείσετ᾽ ἀνάγχη 

᾿ ᾿Ὶ Ν χαί ποτέ τις εἴπησιν, ἰδὼν κατὰ δάχρυ χέουσαν " 
Ἕχτορος ἥδε γυνὴ, ὃς ἀριστεύεσχε μάχεσθαι 460 
Τρώων ἱπποδάμων, ὅτε Ἴλιον ἀμφεμιάχοντο. 

Ὥς ποτέ τις ἐρέει " σοὶ δ᾽ αὖ νέον ἔσσεται ἄλγος, 

χήτεϊ τοιοῦδ᾽ ἀνδρὸς ἀμύνειν δούλιον ἦμαρ. 
Ἀλλά με τεθνηῶτα χυτὴ κατὰ γαῖα χαλύπτοι, 
πρίν γ᾽ ἔτι σὴς τε βοῆς σοῦ θ᾽ ἑλκηθμοῖο πυθέσθαι. 

4δά, Σεῖ(ο), 5οιι5-Θπΐθπάα. ἄλγος : [ὰ 
ἀουϊθαν 46 ἴοὶ ; ἴὰ ἀοιθιγ, 

4ἀδ6. Ἔν Ἄργει, ἀλη5 ᾿᾽ΑΤΡροβ. (Ρέ]α5- 
ΒΊ4π6) : οη ΤΊ] ββαϊθ. δ ογοζ Ρῥἱτι5. μιᾶι, 
γε 4152, ἰὰ ποίθ 5 Ἄργεος ἱπποδότοιο. 
- Πρὸς ἄγλης, 46 ῬὰΣ ἅη6 ἀπῖρο : ἅτ ΘΟ Π}- 

τη απ θιηθηΐ αἴ Π6 Πλὴ 6556. 
457, Καί χεν ὕδωρ φορέοις. ΑὐΙδίαν 6 

[1 γιμα 16} 46 66. 411 π᾽ ἐζαϊτ χαΐθηθ 
ΒῈΡΡΟΒΙΠΙΟΙ, {απ ρα -ὀίγθ, ἀὯπ5 165 γῸΥ5 
αἀ Ἠοιηὸδτθ, εθι ἀδνθπ τῇ [αἰ Οἢ6 2 [05 

Ῥοδίθ5. μοετϊένιθιιυβ : ἣ διπλῇ, ὅτι κατὰ τὸ 
προστυχὸν οὕτως εἰπόντος ὋὉμήρον, οἱ 

νεώτεροι ὑδροφοροῦσαν εἰσάγουσιν αὐ- 
τήν. [ἃ τηδπηθ ομοβθῈ δδὲ ἀγὐγινόθ ἃ ργΟΡοΒ 
Α᾽Αβίγαπμαχ, 88 πηὸγθ οὐαιρηαῖῦ (α᾿} ἢ 6 

Ρόγῖε ρῥγόοιριτό ἀπ παϊὲ 65. τϑιηρασίβ; οἵ 
Αϑίναπαχ, Ῥοι [65 Ῥοδίοβ ρΡοβίόγιθηνς ἃ 
Ἠοιηδιο, ἃ ρόνι ργόἝοϊριεύ ἀπ αν 465 γϑηι- 

Ρεγῖβ. ουγθζ ἰὰ ποῖθ ΧΧΙ͂Υ, 78ὅ. «-- 

Μεσσηΐδος ἢ Ὑπερείης. (ἐ85. ἀξδιχ ἔοη- 
ταϊπθ5. ὑταϊθοῖ οη ΤΠ Θβϑα ς. Οἡ 165 τηοῃ- 
ναι Ργὲβ 6 Ῥ] γα 5Ὰ16 ; Τηὰ15. ΘΕΡΏθΟἢ τηθ 

Ἡγρότ!ε ργὲβ ἀθ Ῥ)ὲνοβ. δον [ὰ ποίθ 11, 
794. Ἡδοῖον ροηβε πα αΡ]θηθηΐ ἃ 1ὰ Τ]γ65- 
5116, ἃ μᾶγ5 ἀ᾽Δ6}1}16. ἴπ6 σαρεῖν σοι πη 
Ιὰ σϑινοὸ ἀ Ἤθοϊου. ἀοὶδ ἔτγα ἰὰἃ Ῥγοὶθ ὁ 
Ρι5. θυᾶνα (65. ανθοβ, Π αργὸβ 1ὰ τρλα το, 

Απάνοπηασιο (π ἀοηπόθ ἃ Ῥυγγμι5, ἀὰ []ς9 

Δ᾽ ΑΟΠΗΠ]]6. 

ηθὸ 

4ἀδ9, Εἴπῃσιν, αϊαονὶξ, ῬΟῦνΥα αἶγ6. 1,6 
αταν ἀθ 1 Ἰπα]Ἰοα τ, νοὺ5 462, ρῥγέοϊβο ἀὰ- 

γαπίασα : ὥς ποτέ τις ἐρέει (οι, γνοϊ]ὰ 66 

«α απ 10 οη. ἀΠν8). 
468, Τοιοῦδ᾽... ἀμύνειν 5606 αν] Οἱ 

ἃ οἵου τε ὄντος ἀμύνειν, ὁάρΆ}} ]6 46 τὸ- 
ΡΟιι556.. Ναϊβ 1 Υ ἃ {πὰ ] 46 Ομ 86 ἀθ μ]α5, 
οἱ θεῖον Ῥράυ]6 ἀθ [π]-πηόπιθ. (Ομ ΒΕ γ1562 : 

τοιοῦδε (οἷος ἐγώ εἶμι, ὥστε) ἀμύνειν. -- 
Δούλιον ἦμαρ, 16 Ἰοῦν δβοίανε: 16 ἴοιν ἐδ 
1 ὀβοίαναρο, [᾿δβοίαναρ ; Θχ ργθδϑίοῃ ἃπαϊοριιθ 
ἃ 66116 4φα Ὸπ ἃ νι ἅτι νοῦ5 45 : ἐλεύθερον 

ἦμαρ. 
464. Χυτὴ.... γαῖα, Ἰὰ ἴογγΒ τόραπάαα : 

ἸΙὰ τευγα ϑηϊαβϑόθ, 16 [ουῖρα ἀ6 ἴὰ βόρυϊειγ : 
[6 τοιθθαι. Οπ ἃ νὰ θ]115 Παϊξ, νυ 5. 449, 

σῆυσ, ἐπιχεῖν, γόραπεν δ πὶ τοτη θα 51} 

πῇ πηοτί. Ἐπιϑιαῖῃθ : χυτὴ γὰρ,» φασὶν, οὐχ 
ἁπλῶς ἅπασα γῆ, ἀλλ᾽ ἡ ἐπὶ νεχροῖς χεο- 
μένη. Ομδοὶ οδὲ ἀπὸ ρῃναςο α᾽ ΑὐἸβίαγααο, 

ἀθῦ, Ἔτι π᾿ δὲ ρὰβ. ἀπὸ βἰπιρὶα ἀόροη- 
ἄσλποο 46 πρίν γε, μον άπ ἀπ 16 56π5 αηξδ 
ψιαηε. 1] γυθηΐοσυοθ [Ἰάόθ ἐς πυθέσθαι : ἐη-- 
ἐθμεἶ)νδ Θηθον δ; ὄῖγθ δθπθονδ νἱναπε Ροι}" 6η- 

τοηνο. -- -Ἑλχηθμοῖο. (Ἶ6581}᾽ δοῖίοι 46 ἔγαῖ- 

ποὺς αἰ δη νου, οἱ τηδηηθ ἰὰ νἱοΐθποθ ἀδη5 [ὰ 

ΡΊΓΘ ἀσοθρίοι ἄτι θυμὸ: ἰοῦ 66 4π6 ρϑαῖ 

ἉΥΟΙΣ ἃ ΘΠ ΠΓΟΡ τπ6 [δ ΠῚ Π]6 ἀ8η5 τπ6 ν1}}6 

ΡΥΪ56 ἀ᾽ἀβδαπὲ, ῬΟΤΠ 6: « ϑέιργαμ νὸχ ἕλχειν 
« 5᾽σῃηῖβοιῖ ἃ σοπβοααιρθηῖο, Οἶγο5. Δ (ΧΠ), 
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« ᾿ Ἀ " ΝῚ ω ΕΝ 

ὡς εἰπὼν οὗ παιδὸς ὀρέξατο φαίοιμος ᾿χτωρ. 
5"" 

ἊΨ δ᾽ ὁ πάϊς πρὸς χόλπον ἐὐζώνοιο τιθήνης 
ῇ Ἂ ,͵ 

ἐχλίνθη ἰάχων, πατρὸς φίλου ὄψιν ἀτυχθεὶς, 
Ἵ 

" Ἃ 

ταρδήσας χαλχόν τε ἰὸ 

δεινὸν ἀπ᾽ ἀχροτάτης χόρυθος νεύοντα νοήσας. 

ὲἐ λόφον ἱππιοχαίτην, 

4710 

Ἔχ δ᾽ ἐγέλασσε πατήρ τε φίλος καὶ πότνια μήτηρ. 

Αὐτίχ᾽ ἀπὸ χρατὸς χόρυθ᾽ εἵλετο φαίδιμος Ἕκτωρ 
Ἔα άμδιν ΕΝ κὶ έρ᾽ ἐπ πὶ νθ ν Ῥι ἄ 5 
χαι τὴν μὲν χατε Ὥχεν ἔπι Ἂ ονι παμφᾶν ωσᾶν 

" Ν ὦ τὰ πὶ " εχ " «Ἀ ͵ “ , ᾿ 

χυτὰρ ΟΥἽ ὧν φίλον υἱὸν ἐπεὶ χύσε πῆλέ τε χέερσιν, 

εἶπε δ᾽ ἐπευξάμενος Διί τ᾿ ἄλλοισίν τε θεοῖσιν " 4170 

Ζεῦ, ἄλλοι τε θεοὶ, δότε δὴ χαὶ τόνδε γενέσθαι 
ΠΝ ᾿ ς Δ " ῇ ᾿- 5» πΨαν, ῇ 

παιὸ ἐμὸν, ὡς χαὶ ἔγω πέρ, ἀριπρεπεα Τρώεσσιν, 

ὧδε βίην τ᾽ ἀγαθὸν, καὶ Ἰλίου ἶφι ἀνάσσειν᾽ 

χαί ποτέ τις εἴπῃσι" Πατρός γ᾽ ὅδε πολλὸν ἀμείνων, 
3  ς 3 , Ἵ 3 οἡ 
εἰς πολέμου ανιοντα φέροι Ο ἔναρα βροτόεντα 80 

χτείνας δήϊον ἄνδρα, χαρείη δὲ φρένα μιήτηρ. 
Δ ΞΑς ΟΝ ς ᾿ 2 ἮΤΟΝ Ὡς εἰπὼν ἀλόχοιο φίλης ἐν χερσὶν ἔθηχεν 
“Ὁ, ς ε« ἃ  ν τ , 

παῖδ᾽ ἑόν" ἡ δ᾽ ἄρα μιν κηώδεϊ δέξατο κόλπῳ, 

« 579, οἴ ῥυστάζειν διά. ΤΠ| (ΧΥ], 109 

« 6 41185,.»» ΠΠ (αὶ 56 Τρ 6]θ6ν, Ῥουσ θ᾽ ῈΠ 

δ θυ παῖ πον [6 56Π5 46 ἑλχηθμιός, [6 [ἀπηθαχ 
ἀϊδοοινθ ἀθ Ναβῖον, 11, 937, οἵ ἰἴὰ ἔαθοῃ 

ἄοπε 16 νἱ θη! ] τὰ σθὰΐ απ νϑηρο ᾿᾽εη]ὸ-- 

νϑιπθηὶ α Ἠῤδ]ὸπο, νοὺβ 8δ4-:δ6. Ατὶ γεϑίθ, 

ΙῈ τπιοῖ ἑλχηθμός οδὲ τὰ ἅπαξ εἰρημένον. 

468, Ἀτυχθείς,54151 α᾽ εἰΓνοἹ(ά6 ἀτύζομιαι). 

470. Δεινόν, ρῬγὶ5 Δάἀνθυ θα ]οπιοπί: ἀππ6 
Τηλῃϊὸγ 6 ἔθυυι}] 6, 

474. Πλε μουν ἔπηλε, ἃδουϊϑίβ ἀδ πάλλω, 
μα άποεν. ϑολοίϊες : ἀνέπολλε καὶ ἀνέσειεν. 
Ἡδοΐου Ραϊάποο ᾿᾿θηΐαμηι 488 565 ὈΓΔ5, 

476. Εἴπε δ(ξ), ἅ10γ5 1] αἴ, Τὰ νυ]ραῖΐα 
εἶπεν δϑῖ ὑπ σοιτθοίοη 46 4π6] 46 σγᾶπι- 
ΤΩΙ ΓΘ πηδεουθαχ. ϑδϑολοίϊος : Ἀρίσταρχος 
διὰ τοῦ δ᾽, εἶπε δ᾽ ἐπευξάμενος. 

476-477, Τόνδε. .... παῖδ᾽ ἐμόν, πιοπ 
815 φὰθ νοϊοὶ. Ηθοῖον. τηοπίγα 1 δηΐδης, 

477. Ὥς χαὶ ἐγώ περ ρΡοὺν ὥσπερ χαὶ 
ἐγώ, 5οιιδτθηΐοπάμ εἰμί : σομηιηθ 6 5115 
πιο] --πηῤιηθ. 

479. Εἴπῃσι, Ρουνγὰ άϊγα. οναο Ρ[ 115 
ἰα νογ5 459, 

480. Ἀνιόντα ἀέροπα ἀς εἴπῃσι; εἰ ἐᾳιι- 

ναὶ ἃ περὶ αὐτοῦ ἀνιόντος, 501 Ἰὰ] γϑνὸ- 
πη : Θὴ 16 ψογὰπὲ γονοηῖν. (6 α᾽δϑῦ ρΡοϊπΐ 
ΘΧΡΙΙΖαΘΡ οοίίθ ρΠγᾶ8586 416 46 συ υογ, 

ΘοΙηπι6. ἴοπὲ {πο  ιθ5-ιη8, ἂὰ νοὰ8 ΧΥ͂Π, 

237, οὐ εἰπεῖν τινά 658 ρΡουν εἰπεῖν πρός 
τινα. Οδιχ ἀοπέ ρᾶ}}6 101 Ἠδοῖου π6 δ᾽ Δάγ65- 
βϑυθηΐ ΡοΙηΐ ἃ Αϑιγαπαχ, πλλ15 [ΘΡἸθ πῦ ππ 6 

γόβοχίοπ ἃ 5σοῃ 5876. Πᾶρπον στοπὰ ραγίαι- 
τοιηθηΐ σοπιρίθ 46 1᾿Δοσπιβατ ἀνιόντα : « Τιἃ 
ΘΟΙβ γι ῖοι τόρ υ]ὸγο, ἀ1{-1|, βαγαιῦ 66116-Οἱ: 

εἴπῃ αὐτὸν, ἐχ πολέμου ἀνιόντα, πατρὸς 
πολὺ ἀμείνονα. Νίεαϊ5 16 Ροδία ἃ ἴαϊξ Ἔπίτον 
16 ἀϊδοοιγβ ἀϊτεοῖ, » Οὐ δδὲ ἰὰ ροέβιβ 4τὶ ἃ 
[αυιϑδέ 1ὰ βγαιηπηαῖγο. --- Ἔναρα βροτόεντα, 
465 ἀόέρουμ! 85 οουνονῖοβ ἀὰ βϑὰηρ 465 σι!ογ- 

Υ]615 [πό5 ἀλη5 1ὰ [γλαἴ41116. 1,6 τποῦ βρότος 
55. 1Ώς 16 βὰηρ αἀἶἀπ νιον εἶ (βροτός) 4υ] 

ἃ ῬΕΡῚ ἀ4ἀθ πιουῦὲ υἱοϊθηΐθ Αὐιϑίασαυθ, ἃ 
ΡΙΌΡΟ5 ἀὰ νειβ ΧΙΥ͂, 7: ἣ διπλῇ» ὅτι οὐ 
πᾶν αἷμα βρότος, ἀλλὰ τὸ ἀπὸ βροτοῦ 
πεφονευμένου. 

488, Κηώδει. [ἃ ἐνλἀποίίοι νυ ράϊνα 

“ηαρναπεὶ (ρανἔαπιέ) γαλίαομθ. 66 πιοΐῖ ἃ 

χαίω, Ὀγάϊον. Αὐϊϑίασαιιο ᾿᾿Θχρ! αυ αι μὰν 
χείω;, ἀουτῖν : ἐν ᾧ τὰ βρέφη κοιμίζεται. 
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Ἂ ’ ἈχῪν ͵ Ὧ) 9 7 

ὁαχρυόεν γελάσασα᾽ πόσις ὁ ἐλέησε νοήσας, 

χειρί τέ μιν κατέρεξεν, ἔπος τ᾽ ἔφατ᾽ ἔχ τ᾽ ὀνόμαζεν" η80 

Δαιμονίη, μιή μοί τι λίην ἀχαχίζεο θυμῷ’ 
᾿ ΄ Ἂ ᾿»- δον ΟἿ Σὸν ΞΥ  Ε ; οὐ γάρ τίς μ᾽ ὑπὲρ αἶσαν ἀνὴρ ᾿Αἴδι προϊάψει 

- ἊΣ» "᾽ ͵ ᾿ Ξ-: Υ̓ " ἔχω 

μθῖραν ὁ. οὕτοι ΦΗΡΝ πεφυγμένον ἔμμεναι ἀνδρῶν, 
οὐ χαχὸν, οὐδὲ μὲν ἐσθλὸν, ἐπὴν τὰ πρῶτα γένηται. 

Αλλ᾽ εἰς οἶχον ἰοῦσα τὰ σ᾽ αὐτῆς ἔργα χόμιζε, 90 

ἱστόν τ᾿ ἠλακάτην τε, χαὶ ἀμφιπόλοισι χέἔλευε 

ἔργον ἐποίχεσθαι" πόλεμος δ᾽ ἄνδρεσσι μελήσει ΞΕ" οχ μος ὁ ῬῬέσσε μελῃ 
Ὁ ᾿ 3 

πᾶσιν, ἐμοὶ δὲ μάλιστα, τοὶ Ἰλίῳ ἐγγεγάασιν. 

Ὡς ἄρα. φωνήσας χόρυθ᾽ εἵλετο φαίδιμος Ἕχτωρ 

ἵππουριν" ἄλοχος δὲ φίλη οἴχόνδε βεθδήχει 490 

ἐντροπαλιζομένη, θαλερὸν χατὰ δάχρυ χέουσα. 
Αἶψα δ᾽ ἔπειθ᾽ ἵχανε δόμους εὐναιετάοντας 

Ἕχτορος ἀνδροφόνοιο" χιχήσατο δ᾽ ἔνδοθι πολλὰς 
ἀμφιπόλους, τῇσιν δὲ γόον πάσῃσιν ἐνῶρσεν. 

ς τ “ να ἘΦ ᾽ Δὶ μὲν ἔτι ζωὸν γόον “Εχτορα ᾧ ἐνὶ οἴχῳ 
᾿] “ 

ὁ00ὺ 
δ᾽ ΣΕ δὴ ε ό Σ- ΄ 

ον γαρ μιν ἐτ ἐφᾶντο υπ τρόπον εχ πολέμοιο 

484. Δαχρνυόεν γελάσασα, ἐαογίπιαδιεη-- 
εἰπον νἱάθπδ, ἄνθὸ ἀπ ΤῈ τηδ]6 46 ἸΆΓΠΊ65. 

Οπ ἃ {γῸΡ οοπηπιοηϊό οοἴΐα δα ρυθϑϑίοῃ ὉΠ 6 Ζ 
[65 τηοάθρηθ8, ΡΟῸΣ 46 ΠΟΙ15 Ἀγ ΟΠ 5 ΤΊΘη ἃ 

ὁπ. ἄϊτα ποιι8-τηθπηθ5, ΌΙΟΙ οἐ6. 4αΐθπ αἱ 

Αὐιβδίασαιθ : δυνατῶς χαὶ σοφῶς ῥηθὲν, 
ὡς ἀνερμήνευτον πεφώραται᾽ ἔστι δὲ εὖ - 
πρεπές: οὐ γὰρ ὡς ἁπλοῦν τὸ πάθος, 

ἀλλὰ σύνθετον ἐξ ἐναντίων παθῶν, ἡἣδο-- 

νῆς καὶ λύπης " εἰς γέλωτα μὲν γὰρ αὐτὴν 

προσήγαγε τὸ βρέφος, εἰς δάχρυον δὲ ἡ 

περὶ τοῦ Ἕκτορος ἀγωνία. 
486. Νῖίοι ε5[ οχρ]όε, σοιαμηθ ηιοΐ (115 

ῥγοπάς- τοὶ ἰδ δοη ρμανέϊ, (δρεπάδπίὶ 416]- 

465-85 Γ᾿ οπίοπάθηϊ : Ῥοῖ ΠΟΪ : ἃ Τη0Ὲ 

561. 

487. Ὑπὲρ αἶσαν, ει ἀέρ!ε ἀπ ἀδϑϊπ, 
ϑολοῖίος : παρὰ τὴν εἰμαρμένην. 1,6 πιοΐῖ 
ὑπέρ 5ϊρπίίιθ, δὴ. Ῥαβϑαηῦ ραν -ἀθδδι5. (6 
ὁςΠαρρᾶπε ἃ ἰὰ 101). 

489. Οὐδὲ μέν, ἀδλη5 16 56ηὴ5 46 οὐδὲ 
μμήν : πὶ πο μι.5. -- Ἐπὴν τὰ πρῶτα, 
θα; φίο ρνηεῖ,, ἀδδ 1 Ἰηβῖαπὶ οὰ : απ [5 
46. 

490. Τὰ σ᾽ αὐτῆς Ροιι τὰ σὰ αὐτῆς : 

ἐϊία ἐμὰ ἰροῖις. ΟἹ ἃ νὰ ἀπ μ6ῖι Ρ]ι5 Πιααξ, 
γεῖ5 446, ἐμὸν αὐτοῦ, »ιθδιώ ἐρδίμ5. Τιὰ 
Ἰδοῦ νυ]σαῖνα τὰ σαυτῆς 6580 σΟΠΊΡΆΙΓ6 ἃχ 
Βα ιτα 465 ἀδ ἴὰ ἀϊοϊοι Ποπιένριαθ, εἴ ἃ ἐϊέ 
οοπάαπηπόθ Ρὰν Αὐὶϑίαγαθ. ; 

492. Πόλεμος δ᾽ ἄνδρεσσι μελήσει. 
Ὑ νρο, πόϊάε, ὙΠ, 444 : « Βε|1ἃ 
« ὙΠ ῬὰΟΘΘΠΊΖι6. σουοπΐ, 4618. "611 σϑ- 

« τρηᾶὰ, » Τόϊόμηα 46 ἀϊξ ἀ65 οἴ οβ65 βϑῖη- 

ἈΠ] }65 ἃ 588 πηὸγθ, Οάγοϑόθ, 1, 856-859. 
ϑϑυ]οιηθηῦ Αὐ᾽δξανιι6 ἀρρσοῦν ἰοὶ Ηδοΐου, 
οἵ ἀόδαρργοῦνα Ἰὰ Τόϊόιπα ψαθ. Ναϊβ 1] ἴδαϊ 
ῬΓΘΠάΧΘ 665 ΘΠ ο565 ἄν 5ἰπιρ]1οἰτέ. ΒοΟΙΠΘ : 
« Νοὸῃ βιηΐ μθς ἀατα ἀϊοῖα, ργὸ 1π40]6 15- 
« ἴππ|5 Θνὶ γϑὺ] 6416 αἰ βοίαϊ!. θθοθμΐ τηὰ- 
« {γϑιη Ἀπ}1}185 ἀοτηθϑίϊοο οἰγὸθ, 4 α]θῈ5 δηϊ- 

« τη1Πὶ 6115 ἃ 56 η81ι1 τη] οι {Πρ ΡΤ δέ θὲ 

« ἈΠΊΔΩ5 ΠΡ ἴπ15. » 

496. ᾿Εντροπαλιζομένη, τοϊουνπαηϊ 508- 

νϑηΐ [ἃ τδΐθ, ϑδϑολοίϊος; χατ᾽ ὀλίγον χαὶ συν- 
εχῶς ἐπιστρεφομένη. 

ὅ00. Γόον Ρροὺν ἐγόων, ἀα γοάω : 6165 
Ρἰθιιναϊθηΐ. 

ὅ041-ὅ02. Οὐ γάρ μιν ἔτ᾽ ἔφαντο... 
ἵξεσθαι. ΠῚ τονϊμὲ μουγίαπι, Ἄονο2Ζ ΥἹΠΙ], 
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ἵξεσθαι, προφυγόντα μένος χαὶ χεῖρας Ἀχαιῶν. 

Οὐδὲ Πάρις δήθυνεν ἐν ὑψηλοῖσι δόμοοισιν" 
ἀλλ᾽ ὅγ᾽, ἐπεὶ κατέδυ χλυτὰ τεύχεα, ποιχίλα χαλχῷ, 

σεύατ᾽ ἔπειτ᾽ ἀνὰ ἄστυ, ποσὶ ἀετορος πεποιθώς. 

Ὡς δ᾽ ὅ ὅτε τις στατὸς ἵππος, ἀχοστήσας ἐπὶ φάτνῃ, 

δεσμὸν ἀπορρήξας θείῃ πεδίοιο χροαίνων, 
εἰωθὼς λούεσθαι ἐυρρεῖος ποταμοῖο, 

χυδιόων - ὑψοῦ δὲ χάρη ἔχει, ἀμφὶ δὲ χαῖται 
Υ ».( ς 4: Ὁ κἔ Χ ὥμοις ἀΐσσονται" ὁ δ᾽ ἀγλαΐηφι πεποιθὼς, 
ῥίμφα ἑ γοῦνα φέρει μετά τ᾽ ἤθεα καὶ νομὸν ἵππων᾽ 
ὡς υἱὸς Πριάμοιο Πάρις χατὰ Περγάμου ἄχρης, 

’ ͵ οἵ ἜΣ Ὁ Σ ».,Ἅἢ τεύχεσι παμφαίνων ὥστ᾽ ἠλέχτωρ, ἐδεθήχει 
ΧαῪ χαλόων, ταχέες δὲ πόδες φέρον " αἶψα δ᾽ ἔπειτα 

Ἕχτορα δῖον ἔτετμεν ἀδελφεὸν, εὖτ 

δάο"ς- ὩΣ ΩΡ 
.- 
ς στρέψεσθ᾽ ἐκ χώρης, ὅθι ἣ 

910, Οἴεδὲ ἄοπο 584η5 ποῖ σα θη ἀοπηθ 
γα] σατο πηθπὲ ἃ ἰὰ σοπνυθγβαΐίοπ 46 ἰὰ ρογῖθ 

ϑοόθ ἰὸ εἰἴγτο ἀ᾽ “αἀΐομα. 1.65 ἀτθοβ ἀϊβαϊθπΐ 
Ὃμιλία, οοπηπηθ ὁπ [ἦα νὰ θη τὸϊε ἀτι ομαηΐ. 
Οπ ἀοῖὲ αἴγὸ δὴ ἴγαπραῖβ, ἔηπένθέϊεη. ῬΊὰα- 
ἔάγα6, ἀλη5 ἰὰ 7716 ό βιμέιις, γτὰσοπῖθ 416 
Βυιῖι5 δὲ Ῥογοὶθ 56 ἢγεπί ᾿ϑγϑ δάϊθαχ 46- 
νη ἀπ [ἈΠ ]θὰὰπ «αὶ γαρυέβθηΐαιξ ἰὰ δοὸπθ 
6 ἴὰ ρονίε ϑεέόε, 

06. Στατός, 4] 65: τοϑίό ἃ 1᾽όδυνθ : 4] 

π᾿ ἃ Ρὰ5 οουγι ἀδραΐβ ψαθΙ 16 ἴθαρ8 ; 4 Ὸ ἢ 
ἃ ἴδηι δ ὕῈβΟ5 ἰοϊη ἀδ οθὺχ 4] 5᾽ἐραΐῖ- 

ἴθηΐ ἀὰπ5 16 ράᾶϊιγαρθ. Ἐπδβίαϊῃε : ὃ τῆς 
ἀγέλης ἀποσπασθεὶς, χαὶ ἐν φάτνῃ ἐφ᾽ ἱχα- 
γὸν στὰς καὶ ἀναπαυθείς. 

807, Θείῃ ῬΡοὺγν θέῃ : οουγί, - Πεδίοιο, 
ἀδη5 ἴὰ ρ]αῖπθ : σόμι Ἰοοα]. ὕογοΖ ρασοίμι, 
εὐ ἰὰ ποίε 11, 785. 6 τηόπηθ, δὰ ὑϑῦβ 

Βαϊγαηΐῖ, ποταμοῖο, ἀᾶπ8 16 ἤεανο. -- 

Κροαίνων, ρἰαϊαπέε : {γτέρισπαπι, Ἰ»αϊαῃς 
ἄὰ ρΡιβά ἰὰ ἴεσσθ. Αὐιβίορβαπθ ἀβ Βυζᾶπορ 
(αι τηοῦ χροαίνω, ἀαπη5 "᾿ Αἰἐγηιοίορ᾽φμεὶ) : 
τὸ τοῖς ποσὶ σχιρτᾶν καὶ χροτεῖν. Επ 
ΡΓΟΒ56 οἱ ἀϊξ χρούω. 

808. ᾿Εὕρρεῖος ροὺνΡ ἐϊρρεέος, σέπι 
ἀ᾽ἐυρρεής, ροέϊτχις μοὰν εὔροος, εὔρους. 

δ10-611. Πεποιθὼς, ῥίμφα ἕ : ἀπᾶρο]ι- 
τ. Γιὰ Ῥῃγαβθ, σοιμῃπχθποόθ ἄγος [6 βι]6ΐ ὁ, 
οομεθαθ. ἄγνος ἰ6 βι)οὺ γοῦνα. 1,6 ἴγδηραὶδ 
56. ῬΡΕΐθ 5562 υΐθῃ ἃ ο6 ἴοι Βοιπόχϊααθ : 

805 

ὅ10 

᾿ἄρ᾽ ἔμελλεν ὅ18 

« δὲ Ἰαϊ, δοπίαπί ἀἀη8 88 ᾿Ὀθαιξέ, 565. σϑ- 
ποῖχ ᾿᾿ειηροσγίοπὲ σὰρι ἀθπηθπέ, » Δέποαοΐο, 
41 γαπηθηὰὶῖ ἀπΐαπε 46 ΡΟ551016 Ηοιηὸγο ἃ 
Ιὰ ἀϊοίίομ δοοοιιτιπηθθ, οἵ 41 ὀογιναῖῦ, ἀπ 

γε 15 490, τὰ σαυτῆς ἃ Πἰδὰ ἀ6 τὰ σ᾽ αὐτῆς; 
πθ ἰοϊόγαϊξ ροϊηῦ 165 σομϑιγιοῖοπ5. ᾿ἱπίθυ-- 
ΓΟΠΊριι65. [οἱ, 1] [αἰδαιδ ἀἸβραγαϊέγα ᾿᾿ᾶπᾶοο- 
ΙατΠ6, 6π. ἐουιναηξ ῥίμφ᾽ ἑὰ γοῦνα φέρει, 
Θη1Ρ0})" 6 γαρίάσηιεπε 565 σεποι; 66 41 δϑὶ 

ἄῖι551 ἀέτοϑία 6 ροαν ἰὰ νέγιτέ οὐ ἰὰ μοόϑβιβ 
46. οογγθοῦ μοι 1ὰ 5υμῃίαχθ, --- ΕΠΏΙ15. ἃ 

ἐγαάαϊς δὴ ἰαἴϊπ ἰὰ ΘΟΠΙΡΆΓΡΑΙΒΟη : « Εξ 
« ἴπης 5ϊοαξ Θααα5, 41 ἀ6 ΡΥΦΒΘΡΙ 115 4115 

« ίμοΪἃ 51115 Τηᾶρ Π15 ἈΠΙΠῚΪ5. ἈὈΥΠΙρΙΐ, οἵ 
« ἱπάθ Ἐδχΐ 5656 ΘΔ ΡῚ μὸν συ] εἴα ιιθ 
« ρῥιαΐα, (εἾ5δο ρβοΐουθ, 5206 7ιῦαπι 4ιιὰ5- 
« 588 δπαι! αἰΐζαμα : ϑρι1γι5. ΘΧ ἃπίπηὰ οὰ- 
« Ππάᾶ ϑρυμηὰθ ἃρὶξ 410,85.» Μα15. ο᾽δβὲ ἃ 
ὙΊρρΊο 4] ἐζαιε γόβουνό ἀ᾽θῃ γσϑπάγα ἴοι5 
165 ὑγαϊτῖβ, ὕογος Επόϊάο, ΧΙ, 492 - 497. 
Ἠομηὸγα γόρδϊα ἰθχιπθ! θπθπὶ ᾿ ΘοΟΙΏραγα]- 

50η, ΧΥ͂, 268-268, πιὰ15 οαἰΐα ο15 θῃ 1Ὧρ- 

ΡΙχαλπς ἃ Ηφοίον, 
5612. Κατὰ Περγάμον ἄχρης, ἐπ ἀ6566ῃ- 

ἀαπὶ 46 ἰὰ μαυΐθ Ῥεγράπιθ. 
618. Ἠλέχτωρ, 6 ΡΗΠαπΣ, εἾ ἐϑῖ-ἃ- ἀν 

16 501611. ϑολοίϊος : ἠλέχτωρ, ἐπιθετιχῶς, 

ὁ ἥλιος. 
ὅ16. Στρέψεσθ᾽ μοιι" στρέψεσθαι : 56 

ΤΟΌΡΠΘΙΡ ἢ 565 ἴον, --- Ὀάριζε, 11 οοπ- 
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Τὸν πρότερος προσέειπεν Ἀλέξανδρος θεοειδής" 

Ἤθεῖ᾽, ἢ μάλα δή σε χαὶ ἐσσύμενον χατερύχω 
δηθύνων, οὐδ᾽ ἦλθον ἐναίσιμον, ὡς ἐχέλευες. 

Τὸν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη χορυθαίολος “Ἑχτωρ᾽ 920 
᾽ Ε] “ 3ν Ἃ . “ 

Δαιμόνι᾽, οὐχ ἄν τίς τοι ἀνὴρ, ὃς ἐναίσιμος εἴη, 

ἔργον ἀτιμήσειε μάχης, ἐπεὶ ἄλχιμός ἐσσι᾿ 

ἀλλὰ ἑχὼν μεθιεῖς τε χαὶ οὐχ ἐθέλεις " τὸ ὸ 
9. ο Ἁ 

ἐμὸν χἣρ 
Υ̓́ 5 -" 3... 4 0κ " τω. ῇ ἄχνυται ἐν θυμῷ, ὅθ᾽ ὑπὲρ σέθεν αἴσχε᾽ ἀχούω 

Ἁ ᾿ Δ Ὰ , [ - 

πρὸς Τρωων, οἱ ἔχουσι πολὺν πόνον εἵνεχα σεῖο. 929 

Ἀλλ᾽ ἴομεν τὰ δ᾽ ὄπισθεν ἀρεσσόμεθ᾽, αἴ χέ ποθι Ζεὺς 

δώῃ ἐπουρανίοισι θεοῖς αἰειγενέτησιν 

χρητῆρα στήσασθαι ἐλεύθερον ἐν μεγάροισιν, 

ἐχ Τροίης ἐλάσαντας ἐὐχνήμιδας Ἀχαιούς. 

νϑυβαιῖ. Επβίατπο : ὀάριζε" τουτέστι διὰ 
λόγων ὡμίλει. δολοίϊες : ὀάριζε" ὡμίλει" 
ὄαρος γὰρ ἣ ὁμιλία. 

618. ἪἬἪθεϊ(ε), οὐδν απιὶ, γ 15. ἄν 86 ΠΠ6 
Ὠπᾶποο ἀθ γοβρεοῖ. Ο᾽ εδὲ 16 Ἰαηρᾶρθ ἀἶἸη 

61 Π 6 ΠΟΙΠΠΊΘ 5᾽ Δἀγεβϑὰπξ ἃ 50η αἷπό. Υ ογδΖ 

Χ; 7 ΘΕΣΧΧΙ 90. 
ὅ19. ᾿Εναίσιμιον 65: ρΓῚ5 ἀνθ] α]οιθηΐ : 

{600} 6, ἅτι ἴθ Π1}"5 ΘΟ ΟΠ, 

2141. Δαιμιόνι(ε) ο5ὺ 6α θοππα Ρᾶγξ, Ρ]05 

ΘθοΟΓ 4Ἶλ νου5 326. --- ᾽Βναίσιμος, 411 
6δὲ ἀδη5 ἰὰ χὸρ]θ βὰν οοπϑόσιθηϊ, 1ιϑἴθ, 

ἐφυμαθ]ο, 
532. Ἔργον ἀτιμήσειε μάχης, ομιις 

γἱἐμρογανοῦὶέ ῥοίζου, Ἡφοῖου δα1} ὈΙΘΠ 

«απ ἰοπὰ Ῥᾶγ5 δδὲ ππ ἰᾶ0})6: τηλ18. 1] 

ΟΠ ΘΌμ6. ἃ 16 ΤΘΙΘΥΟΡ ἃ 565 ῬΙΓΌΡΓΟΒ ὙΘΙΧ, 

δἢ 1 ̓ἀβϑυσαηΐ ἀ6 ᾿᾿ϑϑίμηθ 465 7665 ἐσαΐ- 
140165. 

ὅ84, Ὑπὲρ σέθεν, ἃ ἴοπ 5υ76ῖ. δέρειν 
ἅνϑο Τ᾿] ΔΕ ἃ 66. 56Π5 δὴ ἰαἴϊπ. ὙΊΡΡΊ]Θ ἃ 

αἰι, Επόϊάθ, 1, 750 : σερο Ργίαγπο εἴ 

δρ6). Ἠδοίογε. 

526, Ἴομεν μουν ἴωμεν : ΠλΆΓΟΠΟΏ5. 
ὅ28. Κρητῆρα... ἐλεύθερον; [6 ογαϊδγα ἀδ 

Ιὰ 1] ογιό : [6 θαβϑίη οὰ Ἰ᾽Ὅπ ργόραγογα [6 υἱπ 

Ρουν ἴαϊνα 465. ΠΑ ΠΟ π5. ἃὰχ ἀἰθαχ 6η γ8- 

σΟΠΠαἰβϑάηοο ἐδ ἰὰ ἀέίαϊτθ ἀ65 ἘΠ Π6Π}15 οἵ 

ἀδ ᾿᾿Ἰπέάδροπάδποα ἀβϑαγόθ. 
829. Ἔχ Τροίης, ΒοΥ5 46 1ὰ Τροδάθ. -- 

Ομ φϑὺΐξ ἔδιτο αὔχ ΑἸθχαπάνπδ θ]05. ἀἾππ 
ΤΘΡΤΌΘΙΘ ροῖιν ἴθι ροὺϊ ; τηδ15 115 οπῦ δι [ἃ 
πλαϊη ΠΘιΓΘιι56 ἀἄλπη5 1ὰ αἰνίδιοπ 465 ΟΠ δηΐϑ. 

Οο]υἶ-οἱ πὶ ἀ ἀπο ἔάςφοπ 5] 1π|6.Ψ 

Θὺϑ 
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ΕΚΤΟΡΟΣ ΚΑῚ ΑΙΑΝΊΤΟΣ ΜΟΝΟΜΆΑΧΙΔ. 

ΝΕΚΡΩ͂Ν ΛΝΑΙΡΕΣΙΣ. 

[,6 γνεΐοιιν" ἃ Ἤδοίου οἱ 6 Ρὰγ8 γεπα 1᾿ἀνδηΐαρθ ἃχ ΤΡΟΥΘἢ5. (1 -Ί0). 
ΗδΙόμιι5 , ᾿Πϑρ1Ρ 6 μὰν ΜΊΠοΡν εἴ μὰν ΡΟ ΟΠ, ΘΟ Π56}}6 ἃ Ἡθοῖου ἐδ 
ΡΓΟΥΟΘΌΘΡ ἃ πη σοι αΐ 5] ΠΡΆΠ1ΘΥ 16 Ρ] 5 γα }]}] πὶ ἀ65 αν θο5 (117-91). 
Μόμπόο]α5 586 ρυόβθηΐθ. ῬΟῸΣ διάνοιαι ; Π|Ὰ16 ΑΡΠΙΘΙΏΠΟῚ [ἃ] [α10 
ΟΠΔΉΡΟΥ αἀἾαν}5 (92 -ἰ 29). Α Ἰ᾽ἌΡ06] ἀθ Νβϑίουῦ, ηϑθαβ πόγοβ. ἀθῃ)δῃ- 
ἀδπηῖ ἃ οομηθραῖγο; ἰ6 βουΐ ἀόβισηθ Α]ὰχ ἢ]5 46 Τόϊδιμοη (128-90). 
Γκαϊΐθ 585 γόβαϊ αἱ βηῖγο Ποῖον οἱ Α]ὰχ (200-912). ῬγΟΡΟΒΙΠΠΟΠ5 46 
ΝΕΒΙΟΥ ἀΔη5 1 556 }}0 66 ἀ65 ατὐδοβ8 ; ἀἸβο 551 0η α᾽ Απἰόπου οἱ 46 Ῥὰγ5 
ἀδλη5. 1 βϑβϑθιη ]έθ ἀ85 Τγόνοπβ (913-964). Τρὸνθ οοποῖαθ ρον [68 
[ἀπόγα}}}|65 465 τηονῖβ (86 ὃ-420). [,65 ἀθῖιχ ἃγτηό65 Γοπάθηϊ 165 ἐον- 
ΠΙΘΙ5 θυ ον ΔΧ ΥἹῸΣ Π]65 ἐ6 ἰἃ ΘΊΊΘΙΓΕ; [65 ἀτγδοβ (ὙΠ ηΐ ἰοῦ 
σα ρΡ αἰ ἀπ πηὰν οἱ ἀ᾽αἢ [ο556; Νορίαπα 5᾽ οἰΐδβηβϑθ ἐδ ᾿διιν γᾶν }} 
(421-464). Να τ ΓΘΠΊρ]}16 ἀδ ργέβϑαϑεϑϑ 51}15[Γ65 (ᾳ0 ὃ -ἃ 82), 

Ὡς εἰπὼν πυλέων ἐξέσσυτο φαίδιμος Ἕχτωρ᾽ 

τῷ δ᾽ ἅμ᾽ Ἀλέξανδρος χί ἀδελφεός᾽ ἐν ὃ᾽ ἄρα θυμῷ 
3 ῇ ἤ Ἔ " 5“ ῇ! 

ἀμφότεροι μέμασαν πολεμίζειν ἠδὲ μάχεσθαι. 

θεὸς ναύτησιν ἐελδομένοισιν ἔδωχεν Χ ὮΝ 

ς ὃὲ 

οὖρον, ἐπεί χε κάμωσιν ἐὐξέστης ἐλάτῃσιν Β 
, 2 πόντον ἐλαύνοντες, χαμάτῳ δ᾽ ὑπὸ γυῖα λέλυνται" 

ὡς ἄρα τὼ Τρώεσσιν ἐελδομένοισι φανήτην. 

Ἔνθ᾽ ἑλέτην ὁ μὲν υἱὸν Ἀρηϊθόοιο ἄναχτος, 

ὅ. ᾿Ἐλάτῃσιν, ἀνϑα 465 δι ρίπ5, ο᾽δδι-ὰ- 
αἶγα ἅγθο 465 γάμηθ5 46 βδαρίῃ, ϑοἠοίϊος : 

ταῖς χώπαις, ὅτι ἐξ ἐλατίνων ξύλων χατε- 
σχευάζοντο. Οὑΐυ}]6 ἃ ἐξ. Μρεμιαίανιο, 

ΨΕΙ5 7 : αὐίορτις,... ρμαϊηιῖς. 

6, ἸΠόντον ἐλαύνοντες, ναϊΐδην 1 ΤΊ. 
Οὐο] {165 ἀποίθηβ ἰοχίθϑ ἀοπποϊθηΐ ᾿᾿ἜΧΡΓΟ5- 

5105. ΡΙΌΡΓΘ, πόντον ἐρέσσοντες. 
7. Τώ, εὑχ ἄειχ : Ηφεΐου οἱ Ῥᾶγι5. ἀπὶ- 

ΠΠΟΠΪ 15. ̓ Ι5αϊ τοί. Ηθυπθ Θῃ οοποίαϊξ α᾽ὰ- 

Ἰοῦβ 1] [ἀμπάγαιε φάνησαν 5 ἀπ ᾿ἴθα ἀπ ἀτιοὶ 

φοανήτην. Μόπιο ἅνβϑο τοί, 16 ἄτι] φανήτη" 

δϑύ θχροθπῦ, Οπ δϑὲ βὰν ἀ6 ἰὰ ἰΙθφοῃ φανή- 
τὴν. Οὐδὲ 6 α’ Αὐβδίαυιῃιθ. ,ϑδϑοἠοίίθς : 

φανήτην - οὕτως ᾿Αρίσταρχος, δυϊκῶς. ἃ 
νυ]σαΐθ τώ ἀοιὲ ὀΐγθ ραγθη!θιηθηῦ ἰὰ 16-- 

φοπ ἀ᾽ ΑΥΙβίαυ 416, 

8. Ἀρηϊθόοιο. ΑγόμπΠοιϊδ ἰοὶ ποιηπιό 

1- 160 
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ΝΜ ε 

Αρνῃ ναιετάοντα, Μενέσθιον, ὃν χορυνήτης 
, 3 Μ᾿, ᾿». Ὰ - 

γείνατ᾽ Λρηΐθοος χαὶ Φυλομέδουσα βοῶπις᾽ το 
“ Ν “ -“- τὰ ᾿.. 5 

Εχτωρ δ᾽ ᾿Ηϊονῆα βάλ᾽ ἔγχεϊ ὀξυόεντι 
αὐχέν᾽ ὑπὸ στεφάνης εὐχάλχου, λύντο δὲ γυῖ χὲν ὑπὸ στεφάνης εὐχάλχου, Λύντο ὃὁὲ γυΐα. 

ἢ Γλαῦχος δ᾽, Ἱππολόχοιο πάϊς, Λυχίων ἀγὸς ἀνδρῶν, 
“ Ἴ“ς ᾿ βάλε ΝΕ Ὰ ᾿ ΝᾺ ἡλὲ ΄ ΕΣ 

φινοῦν χλε οουϑ! χατα χρατερὴν υσμινὴν, 

Ν ς 2 Η Δεξιάδην, ἵππων ἐπιάλμενον ὠχειάων, ἈΠ 
Ἕ ς ᾽ Ρ ΝᾺ - 

ὦμον᾿ ὁ δ᾽ ἐξ ἵππων χαμάδις πέσε, λύντο δὲ γυῖα. 
Δ) ψ᾿ ᾿ ᾿ ΕΣ 5 

Τοὺς 5 ὡς οὖν ἐνόησε θεὰ γλαυχῶπις Αθήνη 
3 Ἐς ἀὐιοῤαπτ σὺ ΒΕ ἘΠ γα Του πῶ ἔς ἌΣ. 
Ἀργείους ὀλέχοντας ἐνὶ χρατερῇ ὑσμίνῃ, 

-ο ς " 5..κ βὴ ῥα χατ᾽ Οὐλύμποιο καρήνων ἀΐξασα 
ς ῇ, 7 ΟῚ “Ὁ β 3 

Ἴλιον εἰς ἱερήν. Τῇ δ᾽ ἀντίος ὥρνυτ᾽ Ἀπόλλων, 20 
Περγάμου ἐκ κατιδὼν, Τρώεσσι δὲ βούλετο νίχην. 
3 κι Ν Ι Ἵ δε χα “- Ἀλλήλοισι δὲ τώγε συναντέσθην παρὰ φηγῷ. 

Τὴν πρότερος προσέειπεν ἄναξ. Διὸς υἱὸς, Απόλλων" τ , ) 

Τίπτε σὺ δ᾽ αὖ μεμαυῖα, Διὸς θύγατερ μεγάλοιο, 
ἦλθες ἀπ᾿ Οὐλύμποιο, μέγας δέ σε θυμὸς ἀνῆχεν ; 25 
Ὑ ς “ Η ἵνα δὴ Δαναοῖσι μάχης ἑτεραλχέα νίχην 

Π᾽ δὲ Ρὰβ ἰ6 πιδιηθ «α᾽ Αγόϊ μοῖϊ5. [6 ρονίο- 
ΠΠΒ5116 ἦι γο5. 10, Π1Δ15 50 5: οὖ οὖἾθδϑῖ 

ἃ 11 46 568 χὰρρογίθ 6 φοπ)]οποιῖ ὅν (νογ5 
9), οἵ ποπ μοϊπῦ ἃ Μόποϑιμιιιβ. Οὐ ἐδὲ οδ 
41 οδϑὲ ὀνιάοπι, εἶ ἀργὸβ 16 γόοϊξ {π6 ἴδγα 
Ρ᾽ὰ5 )ὰ5 Νεβίου:, νϑὺβ 186-16. Τ,ἃ 5616 

Θο586 411 Ριι15586. Ῥαγαϊξγο δι πσι]ὸνα, οἾδϑὶ 
«αππ ρὸγο οἵ ἀπ [15 αἰθηξ μοῦ 16 πιόπιθ 
ΠΟΙ ; ΠιὰΪ56 66] ἢ θδὺ ρὰβ8. 588 ΘΧΘΠΙΡΙθ, 

πηπιο (ὯΠπ5 165 [οἴη 05 ΠΙ ΒΟΥ 4165. Π)όπιο5-- 
πὸπο ὄζϊαιτ {115 6 Ἰλδόιπηοσιμὸπο, [οἱ, 41 

Ιδιιγ5, 11 πὸ 6. 586. σοπάχ ἃ "ἔνι άθποο. 

Μόμοβεμα5 οϑὺ 615 ἀ’ ΑνόιΠοβ, οἵ ρϑῦῦ-Π}5 
Δ’ Ανέμπμοις. 5} ὀξαϊε ἰῈ 615 ἀὰ ρογίθ-πιαβ- 
Πρ, 1] δϑγαϊ Ρἰτι5. νιθαχ 4 Νοβίου. ϑελο- 

ἐϊὸς : ἀδύνατον Μενέσθιον τοῦ κορυνή- 
του υἱὸν ὄντα πολεμεῖν " πρεσθδύτερος 
γὰρ ἂν εἴη Νέστορος. 

9. Ἄρνῃ. Οὐοδε. Ατγπό δη Βόοεϊθ, ὙογοΣ 
ἴὰ ποίθ ΠΠ, 607. --- Μενέσθιον. Μέμποϑι]ειις 
658 ᾿ποοππῖι εἰ ἶΠΠ|Θαγ5. 

10. Φυλομ:δουσα, νεἶρο Φιλομέδουσα. 
ΟὐοἸ αθδτι5. Ῥγοροδθηῦ Φυλλομέδουσα, 
Λονιηι οἰεἠέρία Σ ποῖ ΘΧοο! ]οαῦ μοι ἀΠ6 

[ϑταπιθ, αἰ θου]6, οὐ ἀμαϊοραο ἃ δλγ{ίοάοοο 

41 οϑὲ ἀλη5 Υρρη 6, οἵ 486 οσονζαϊη5. τηὰ-- 
Πιιβου 5. ἀοηπθηΐ ἁγθὸ 165 γανδηΐο5. ᾿λεἰι- 

ἄϊοο, Ραγίοάοοο, Ὕονοι Οόογσίφιος, ΤΥ͂, 
960, 

411. Ἠϊονῆα. Εἰοπόθ. ἐθὲ ἱπούππα, -- 

"βγχεῖ ὀξυόεντι. Ὑογαεζ 1ὰ ποιε Υ͂, ὅ0. 
12. Ὑπὸ στεφάνης, “εὖ ονὰ ραίδα;, 5005 

[6 σϑρογὰ ἀὰ οἄδᾷαιθ. ϑολοίϊος : εἶδος πε- 

ριχεφαλαίας, ἐξοχὴν ἔχον" ἣ δὲ μετα- 
φορὰ ἀπὸ τῆς τῶν ὀρῶν στεφάνης. Επ 

οἴει, οα νεῦτὰ, ΧΙΠῚ, 198, χατὰ στεφά- 

νῆς, ἐδ πιογϊς νορΡέϊοο, ἀὰ ααΐ ἀπ Θϑοὰν- 

Ρομποπί, --- Λύντο δὲ γυῖα, νεέρο λῦσε 
δὲ γυῖα. Νοῖνε ναυϊσαίθ. π᾽θϑὲ χα πθ οον- 

γϑοίϊοη 46 “πθΊ πο σγαμπηπ λ] 6 π οθηδό 46 
Ιὰ σέρόμμοῃ (65 πηόιηθ8. [θυ ΠΊ05. δ Υ6Γ8 

16, ϑολοίϊθα : Ἀρίσταρχος, λύντο δὲ 
γυῖα. ᾿ 

14-1ὅ, ᾿Ιφίνοον.... ΤΡΕΪποῖϊ5. {15 46 Π6- 
ΧΙΙ5 Θϑὕ ἸΠΟΟΠΏΠΙΙ Δ1Π81 «6 50ῃ Ρὸγο. 

22, Ἰ]αρὰ φηγῷ, Ρτὸδ ἀαι Πόϊο οἱ αἰ 

οἰδηθ οοπδαονό ἃ δυρίϊον, ὙογοΖ 1ὰ ποῖθ 
Υ, 693. 

26, Ἑτεραλχέα, 41 ἀοπηθ ἴὰ [Ὁγο6 ἃ 
Ἰὰ ἀθ5. ἀθιιχ βὰν 15: «αὶ σϑηὰ ᾿᾿αναπίαρο 



[11] ΓΛΙΑΛΟΣΉ. 

δῷς ; ἐπεὶ οὔτι Τρῶας ἀπολλυμένους ἐλεαίρεις. 
Ἀλλ᾽ εἴ μοί τι πίθοιο, τό χεν πολὺ χέρδιον εἴη᾽ 

νῦν μὲν παύσωμεν πόλεμον καὶ δηϊοτῆτα 
σήμερον" ὕστερον αὖτε μαχήσοντ᾽, εἰσόχε τέχμωρ 80 

Ἰλίου εὕρωσιν᾽ ἐπεὶ ὡς φίλον ἔπλετο θυμῷ 
ξ »" " , “ 7 Υ̓ 

ὑμῖν ἀθανάτῃσι, διαπραθέειν τόδε ἄστυ. 
Τὸν δ᾽ αὖτε προσέειπε θεὰ γλαυχῶπις ᾿Αθήνη᾽ 

Ὧδ᾽ ἔστω, Ἑχάεργε᾽ τὰ γὰρ φρονέουσα χαὶ αὐτὴ 
; ΝΣ ἊΣ 2 

ἦλθον ἀπ᾿ Οὐλύμποιο μετὰ Τρῶας χαὶ Λχαιούς. 35 

Ἀλλ᾽ ἄγε, πῶς μέμονας πόλεμον χαταπαυσέμεν ἀνδρῶν : γε; πῶς μεμοναᾶς ον Ἀ ἽΣ ρῶν; 
Τὴν δ᾽ αὖτε προσέειπεν ἄναξ, Διὸς υἱὸς, Ἀπόλλων " 

Ἕχτορος ὄρσωμεν χρατερὸν μένος ἱπποδάμοιο, 

ἤν τινά που Δαναῶν προχαλέσσεται οἰόθεν οἷος 

ἀντίδιον μαχέσασθαι ἐν αἰνῇ δηϊοτῆτι, 40 

οἱ δέ χ᾽ ἀγασσάμενοι χαλχοχνήμιδες Ἀχαιοὶ 
Ἂ δτ ὰ " στὸ δί οἷον ἐπόρσειαν πολεμίζειν ᾿χτορι ὀίῳ. 

Ὡς ἔφατ᾽ " οὐδ᾽ ἀπίθησε θεὰ γλαυχῶπις Ἀθήνη. 

Τῶν δ᾽ Ἕλενος, Πριάμοιο φίλος παῖς, σύνθετο θυμῷ 

βουλὴν, ἥ ῥα θεοῖσιν ἐφήνδανε μιητιόωσιν " η5 

ἃ ῬαΡΕ ἀ᾽ἀθοτὰ ναΐποι. ϑολοίϊος : οὕτως 
ἡἣ νίχη λέγεται, ὅταν οἱ νιχῶντες νιχῶν- 

ται ἢ ἀνάπαλιν τὴν τοῖς ἑτέροις ἀλχὴν 
χαὶ δύναμιν παρέχουσαν. 1εϊ, εἴ ἀδπη5 ρ]ι- 
ΒΙΘΕΥ5. υγ65 μαϑδᾶσοδ, ἰ6 τηοῖ ἑτεραλχής 

ὀσαϊναῦξ ἃ ἀόοϊςῖ, Οδροπάδπὶ απο] αιι65- 
ὯΠ5 Θηΐθῃθηΐ, ρὰν ἑἕτεραλχής, αποθρδ, 

᾿έριβὸῖθ νυϊσαῖνα ἀ6 1ὰ υἱοΐοϊγ : 4] 
Ῥᾶββο ἐδ πὶ ἃ 1᾿λαΐγθ, οὁμαπορϊαπίρ, Ποῦ- 

ταηξθ ; αἰπχὰπξ ἃ σμλη σοι ἀ ΠΟΠπηΠ165, ΘΟ ΠῚ ΠῚ6 
5᾽ἜΧΡΥΙ6. ἈΠΠ]Θ 5 Ηοπιὸγα (νον οΖ ἰὰ ποῖ 
ΥἹΙ, 399). Οπ εἰΐϊς Ηόγοδοϊο ἃ Ἄρεϊ ἀθ 

οαἴία ᾿πίουργόξαϊτίοη. Ἐπ᾿ οἴΐοι, ἑτεραλχέως 

ἀγωνιζόμενοι 5Ἰσῃῖῇα οἶοζ 1, ὙΠ, σι; 
ἀγαηΐ σομ αἴ 58η5 γόϑα!τἝαΐ, 

90. Τέχμωρ, 5᾽ποηγπιθ ρμούίίᾳιιθ 46 
τέλος : ἴὰ ἔπ, ἰὰ ἀδοϊγιοίομ, ἰὼ σα1η6. 
1.6 νοῦθ τεχμαίρομαι, ΥἹ, 849, 685 ΡΥ18 

ἀπ 16 86η5 46 τελειόω, ἀ6 εἰς τέλος ἄγω; 
οἵ 56 χᾶρρογίβ αἰχ ἀργὸ ἀπ ἀδϑίϊῃ, 

92, Ὑμῖν ἀθανάτῃσι (ἃ νοιι5 ἰπηπιου- 
16 1165) 56 γὰρροτίο βϑιϊοιηθηΐ ἃ Μίπουνο οἵ 

ἃ Ταηομ, 65 ἀθχ δηηθιηΐϊθθ ΔΟΠαγπόρθϑ (65 

ΤΡΟΥΘΠ5. ΑὝιβίορμαπο 46 Βγζᾶποθ 1511 
πη ὑμῖν ἀμφοτέρῃσι. Δόποδοϊα ὀΐοη- 
ἄλιδ ἂὰ σοπίγαϊνο Π᾿ἜΧΡΥ βίο ἃ ἴοὰθ ἰῸ5 

ἀϊδαχ : ὑμῖν ἀθανάτοισι. 
86, Πῶς μέμονας; Οοτμπηριξ ὁπίθπαάϑβ-ἰαι 

ΕὟ Ργεπάγο ἢ Οοιμπιθηΐ [δγὰ5-α ρουν ἢ (8 
Ῥαγίαιε μιέμιονα 58 Τὰρροτίθ ρᾶγ 88 δ σῃϊβοα- 
ἴοπ ἃ μάω; 61 1] 688 βυποηγπιθ 46 προθυ- 

μοῦμιαι. ΟἾὁ5ὲ πα ἐᾳαϊναϊοπὲ ἀδ μενεαίνω; 
οἱ 1] 58 γαϊζαοῃε ἃ μένος. 

89. Οἰόθεν οἷος» Δρδοϊιπηθηΐ 5], Οἱό- 

θεν βου ἃ διισπηθηΐοι ἰὰ σ᾽ σηϊβοαίίοι ἀ᾽ οἷος, 
οἱ ἃ ἴθ] ἀόοππον ἰὰ νϑ θαυ ἀἶἀη ϑαρου Δ, 
Αἴηϑὶ "ὉΠ γϑυγᾶ ρ]8 θὰ5, νϑὺβ 97, αἰνόθεν 

αἰνῶς Ρουν αἰνότατον, ἀάνου}6. (δρεπάδπὶ 
ἈΡΟ Ομ ἶι5 Θχρ απ οἰόθεν οἷος “οι οογίγε 
σθμΐ : ἐγ, μόνον μόνος, ᾧπερ ἴσον μόνος 
πρὸς μόνον, 

41, Οἱ, σοιια-οἱ, ἀὀτονπιῖηό μὰν Ἀχαιοί. 
44, Τῶν, ἀἶουχ : ἀ᾽ΑΡΟΙΙομ εἴ, ἀὸ Μ|- 

ΠΟΙ͂νΘ. --- Σύνθετο θυμῷ. Ηδ]όπιυ5. ἀνα 16 
ἄομ ἐο ριορμέξι,, οἱ ὀϊζαις δὴ σοιμτμηϊο- 

{10 νος [65 ἀἴθιχ, 
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-» δὲ - 20 Σὰν, " 
- - .“- , ν στὴ ὃὁὲ παρ ἔχτορ ἰὼν, χαὶ μιν 

[Ὑ11] 

πρὸς μῦθον ἔειπεν᾽ 

Ἕχτορ, υἱὲ Πριάμοιο, Διὶ μῆτιν φέδρθαι 
΄ ἡ ῥά νύ μοί τι πίθοιο ; Ὰ "» χασίγνητος δέ τοί εἰμι" 

᾿ Ὕ ὦ 3 

ἄλλους μὲν χάθισον Τρῶας χαὶ πάντας Αχαιοὺς, 
᾿) Ἁ Ἁ , 2 - ο δ" 

αὐτὸς δὲ προχάλεσσαι Αχαιῶν ὁστις ἄριστος, 50 
Ε] ΄ ᾿] ᾿ ἀν ὡς “ ὅ 

ἀντίδιον μαχέσασθαι ἐν αἰνὴ δηϊοτῆτι 

οὐ γάρ πώ τοι μοῖρα θανεῖν χαὶ 1 
, 

πότμον ἐπισπεῖν. 
[Δ] ᾿ Ἁ ΟῚ Ἁ »" 2 ΚκΚῦ “Ὁ 5 

ὥς γὰρ ἐγὼν ὄπ ἔλσυβα θεῶν αἰειγενετάων. 
«“ ἜΤ ΨΩΝ 7 Ὁ "5 ͵ ῶς ἔφαθ Ἔχτωρ δ᾽ αὖτ ἐχόρῃ μέγα, μῦθον ἀχούσας, 

χαί δ᾽ ἐς μέσσον ἰὼν, τρῶν ἀνέεργε φάλαγγας, 55 
͵ ΝᾺ 

Ἔσο ῥουρὸς ἑλών τοὶ ὃ ̓ἱδρύνθησαν ἅπαντες. 

Κὰδ ᾿ Ἀγαμέμνων εἷσεν ἐὐμίβεοδε Ἀχαιούς" 

χὰδ δ᾽ ἄρ᾽ Αθηναίη τε χαὶ ἀργυρότοξος Ἀπόλλων 
ἑζέσθην, ὄρνισιν ἐοικότες αἰγυπιοῖσιν, 

φηγῷ ἐφ᾽ ὑψηλῇ πατρὸς Διὸς αἰγιόχοιο, 60 

ἀνδράσι τερπόμενοι" τῶν δὲ στίχες εἵατο πυχναὶ, 
ἀσπίσι χαὶ χορύθεσσι χαὶ ἔγχεσι πεφριχυῖαι. 

Ὰ Οἴη δὲ Ζεφύροιο ἐχεύατο πόντον ἐπὶ φρὶξ 

47. Υἱέ ἃ ἴὰ ργοιηϊὸνο Ὀγὸνθ, ΘΟΙΠΠ16 ΟΠ. 
Ἰὰ νὰθ Ὀνὸνο, ΥἹ, 180, ἀδλη5 υἱός. 

ὅ8, Ὡς γὰρ.--. (δ. νοΙ5 δϑὲ τηὰγαπέ ἦ6 
ΤῸ}61 ἀὰπ5 16 πιὰ ηιβουῦ (6 ἴ ΘΠ156; ΠηΔ15 

1ὰ γαΐθοη ἐδ 1 αι Πότὸθο π’θϑὲ ροϊηΐ ςοπνα]η- 

οἀηΐα : ἀθετεῖται " διὰ τῆς μαντιχῆς αὖ- 
τῶν συνῆχεν, ὡς εἴρηται. Ο᾽ ὁἐ5ῦ ΤῸ χὰ - 
ΠΟΙ. 1 μαντιχή 5ρ}0Ό56 τιπ6 σΟπιμη πη] οὰ- 

τη ἄνθος [65 ἀἴθιχ. Ῥοιγαοὶ Ἠόίθπιις 

πἶ ἀγα [- 1] ρὰ5. οπίοπαι [θὰ νοῖχ ὃ ---- Ὃς 
γὰρ ἐγὼν ὄπ᾽ ἄχουσα. Βοῖπα ργύοροβθ ἂς 

᾿ῖνο ὡς πὰρ ἐγὼν... : μὲ 65Ὸ δεεἶαιιδοι ἐξατπιίο 

ἐχοορὲ νοσόηι εἰδον μι. 11 ἀτὺ ας σοί ρμ6η- 

βόβ δϑὲ 66 116 41 σοηνίθηξ [6 παΐθιιχ 101: {ιέδ 

αρέϊδοίγα ἐδέ σοηίοηίία. 16 ΟΥΟΙ5, π᾿ οοη- 

ἴγαϊιτο, 46 ὡς γάρ, εἰ οϑἰ-ἀ-αἰνα οὕτως 
γάρ, ἜΧρΙΊχιια. Ρ] 5. ποιϊοπηθηΐ 165 ΟΠ05685 : 
« Οὐν οἶοϑὲ οὴὰ 66. 5615 4π6 11 δηΐθησα 
ῬάΣου 165 αἰθιχ: οὰΣ 16 5815 Ὑγαηθηΐ, 
αἀ᾽ἀργὸβ Ἰθὰγθ ἀἴβοοιινβ, 406 ἴπ πὸ ῬύγΙΓὰ5 
Ῥοϊηΐ,» Τάρ π᾽εδὲ ρὰ8, οοπηπηθ θΟΙ]Πο ἰδ 

ΡῬγόϊζεπα, ἀπὸ οἴδθιιθο τόρ οι! οη, πιὰ 18. πΠ6 

᾿ϊαβθοπ πόσοβϑαθθ. ὅ0η παράχουσα,; παρ- 
ἥκουσα, Θ5ὲ π6 ἱπιλρὶπαϊοη πη] οογοπιθηΐ 
Πουγοιβθ, Ἠόδιόμιι5. π᾿ ἀνα Ρὰ5 θϑβοῖῃ αἃν- 

ὶ 

{ΠῚ 665 Ῥοσν σΟηΠαΐτΡα 165 δθογοῖβ 465 ἀἴθαχ ; 

εἴ παραχούειν, οἾε5: ἐσουίθι 585 6 ἉΨΟΪ 

1’ 41ν,),. 6. Θϑρίοῃ οἷἱ ὁπ. ΠΥ ρΟΟΡΙία. 

δ4-66. Ὡς ἔφαθ’... γογαλ 1Π|, 76-78 
οἱ ἰὰ ποίθ δι 16 θυ ΠΟ 465 {γοῖ5 νοι 5. 

᾿Εοιχότες π6 ἀἷξ ροϊῃηξ 4115 διιββοηΐ 
ῬΥῚ5 ΄ὰ [Ὁγπδ ἀθ ἄθιιῖχ ναιτογβ, τηὰῖ5 4115 

568. Τθπαϊθηΐ ροϑίόβ. 51} ΠἾἌΤΌΥΘ, ΘΟΠΙΠΊΘ 5 

(πϑϑϑμὲ ΡΟ ό5 465 ναπίουχβ. [|5 οπὲ ὉΠ οἱϑὶ 

πη βοἰνέαὀγο, νομ]ὰ ἴοι. [15 ϑοπὲ Ἰην βὶ- 

0165, δὲ πομπῇ ἁϊιοιπδ σαϊδοι 46 ομδπρον (6 

ἤραγο. 

61. Ἀνδράσι τερπόμενοι, ΑΡΟΙΙΟμ οἱ 
ΜΠΊΠογνῈ 56 ἀοηπθηΐξ τ ϑρθοΐδοίθ. 

08. Ζεφύροιο..... φρίξ, Τ᾽ἀοίίοπι πὶ Ζόρ]!ν τὸ 
Πόυ ϑϑαπς 165 ἤοί5. Ομ 58 σάρρει!!α. 486 ἰὸ 

Ζόρῃγγθ α᾽ Ηομπιὸγο θϑὲ τὰ νοπὲ (6 ἐοπιρόΐε, 

γογο]ὰ ποῖ 11,147. (ἀξα}}6 ἃ αἰς, ἔριμα- 

ἰαηιθ, νοὺβ8 217, ἀδὴβ5 ἰὸ βἔν]ε α ομπηιὸγ : 
« Πορ»ηγοαης ΦΟΡΠγτιι5, ῬΥΟΟΙγὰ5. Ἰποῖταΐ 

« ἀηά85. » 1.6 τποῖ φρίξ, 56οπ ΑὐἹϑβίαγαι, 

5 σΠΠ6. 16 ΘΟπηηοποοιηθηξ 6 1ὰ ἐοπιρέϊο, 

4αδηα ἰὰ ΠΠΘῚ 56 γἱἀθ οἵ 4116 185 νὰριιθ5 58 

᾿δου]όνοης, ἡ οὐ θὰ ποῖ ΧΧΙ, 126. Ἐπδίλιῃ6 
ΔΙ ΓΆΙΠ1 ἸοῚ ἰ’ὰ ἀοοίμηθ. αἰ’ Ατδίαυ ας, ἀκ 
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ὀρνυμένοιο νέον, μελάνει δέ τε πόντον ὑπ᾽ αὐτῇ" 

τοῖαι ἄρα στίχες εἴατ᾽ Αχαιῶν τε Τρώων τε 65 

ἐν πεδίῳ - Ἕχτωρ δὲ μετ᾽ ἀμφοτέροισιν ἔειπεν ̓  

Κέχλυτέ μευ, Τρῶες χαὶ ἐὐχνήμιδες Ἀχαιοὶ, 
“ ᾽ “» ᾿ 

ὄφρ᾽ εἴπω τά με θυμὸς ἐνὶ στήθεσσι χελεύει. 

Ὅρχια μὲν Κρονίδης ὑψίζυγος οὐχ ἐτέλεσσεν, 

ἀλλὰ χαχὰ φρονέων τεχμαίρεται ἀμφοτέροισιν, 70 
᾿] ͵ Ἃ ε - 7 τς [νὴ 

εἰσόχεν ἢ ὑμεῖς Τροίην εὐπυργον ἕλητε, 

ἢ αὐτοὶ παρὰ νηυσὶ δαμείετε ποντοπόροισιν. 

Ὑμῖν δ᾽ ἐν γὰρ ἔασιν ἀριστῆες Παναχαιῶν. 

τῶν νῦν ὅντινα θυμὸς ἐμοὶ μαχέσασθαι ἀνώγει, 
δεῦ ΜΝ 2 ΡΜ ἢ , “ Ε δί 
εὖρ ἴτω ἐχ πάντων, πρόμος ἔμμεναι ἔχτορι ὁίῳ. {15 

Ὧδε δὲ μυθέομαι, Ζεὺς δ᾽ ἄμμ'.᾽ ἐπιμάρτυρος ἔστω᾽ 
“5 »Ὶ Ἁ - 4 Ἂς κι βς - εἰ μέν χεν ἐμὲ χεῖνος ἕλη ταναήχεϊ χαλχῷ, 

͵ , “ 7 “-.ὸὺνΝ -- 

τεύχεα συλήσας φερέτω χοίλας ἐπὶ νῆας, 

σῶμα δὲ οἴχαδ᾽ ἐμὸν δόμεναι πάλιν, ὄφρα πυρός με 

Τρῶες χαὶ Τρώων ἄλοχοι λελάχωσι θανόντα. 80 

ΒΟΌΨΘΠΪ ΡῬΓΟΒΡΑ]Θηθπξ ἀπ σόρηγγε (65 

ΡΟδίθ5 ροβιόγιθιιυσβ ἃ Ἠοπηὸσα : φρῖχα 

Ζεφύρου χαλεῖ τὴν πρώτην ἠρεμαίαν 
αὐτοῦ χατὰ θαλάσσης ἐπίπνοιαν. 1,6 πιοΐ 

ἠρεμαίαν ε58ὲ ἀδ ἴτορ. Αι τεϑίθ, 1] πὸ 
5΄ΔΡῚΣ ΟῚ 4ὰ6 ἀἶἾὯπΠ6 ΘΟΙΠΡΆΡΑΙδῸη ΡΔΡ ἃ 
Ῥϑὰ ργὸβ : ᾧπ Πόγιββοιηθπὶ αἰ ἌΣ Πη65 οἵ ὑπ 

Βόγιβδοιηθπὲ 46 ἢοΐβ. Νοΐθζ 46 165 50]- 
ἀαΐθ βοπΐ 5515, δὲ 4116 165 ΔΡΠΊ65 π᾽ἢ- 
ἀοϊοπΐ ρΡοϊηΐ. Ομ 65 ἈΠΟΙΘΠ5. ργέζεπ- 
ἀαϊοπὲ {πὸ ἰὸ πιοῦ ἀ Ἠοπηὸγθ π᾽εδὺ ροῖϊπὶ 

φρίξ, τιαῖβ ἐπιφρίξ, δὲ 46 16 σεῦθε ἐχεύατο 
ἃ ἀπ 56Πη5 90 Π{{ (οῖξαε. οριπίοπ οδὲ τόϊαϊόα 
ἀλπ5 165 νϑολοῖίϊθο, ἂὰ ποῖ 46 Ῥεοϊόπγχόθ 

Τ᾽᾿Αβοαϊομῖῖα οἱ εἰδς αἰέγεδ, ο᾽ Θοὶ-τὰ- αἰγὶ ἀθ 

ἴοτι5 [65 σ,ΑΤΩ ΔΙ ΓΊΘΠ5 ἁιου δός : οὐδὲν γὰρ 
ἔσται τὸ ἐπιφρὶξ, χωρὶς εἰ μὴ παρέλχῃ 
ἢ πρόθεσις, ὅπερ οὐ πιθανόν - οὐ γὰρ 
χατεπείγει. 

64 Μελάνει δέ τε πόντον ὑπ᾽ αὐτῇ, εἱ 
([6 ζόρ ῃῃγγεὴ ποῖροῖῖ ἴὰ ΠΙΘΡ ᾿ᾶγ 66. Πόν]556- 
πηοηΐ. ἸΠόντον 6ϑὲ ἴὰ Ἰθοὸπ ἀ᾽ Αὐδίασαμθ, 
1,68 Δποῖθπ5 ἴοχίθϑ οππαϊθηΐ διιδδὶ μελάνει 

δέ τε πόντος ὑπ᾽ αὐτοῦ, εἴ 1ὰ πλον ποίτοϊξ 
Ξου5. ᾿ΔΟΠΟμ ἀπ Ζόρηγγο. Νοίσο νυ]ραΐο, 

μελάνει δέ τε πόντος ὕπ᾽ αὐτῆς, 681 ὕπ6 
ΘΟΡΤθο ἢ ρΡοβίόχιθασγα ἀὰχ ΑἸθχαμάν]η5. 

06. Τοῖαι.... (δ νϑῦϑ 88 ΤΥ ΠΉΪΠ6 ΡΔΥ {ΓΟῚ5 
βροπάέρ5. 

69 Ὅρχια. 1 5᾿ἀρὶ᾽ ἀὰ γαϊεό σοποῖα τὶ 
ομαηξ {Π1], νϑὺβ 246-904, 

70. Τεχμαίρεται. ον 62 Ρὑ]υ5 Ππαμΐ, ὙΟΥΒ 
80, 14 ποῖθ 800 τέχμωρ- 

735. Ἐν γὰρ ἔασιν, νμίρο μὲν γὰρ ἔα- 
σιν. Τὰ Ἰοεσοη ἀ᾽ ΑΥὐἰβίαγαιιθ δϑῦ 1ὰ 9]118 δχ-- 
ῬΙΘδδῖγθ. ΟἶἾδ86 αἶγα : ὑμῖν ἔνεισι. 5οπὲ 
ἀΔη5 γοΐγ ἃγτηόθ, --- Παναχαιῶν, ἀ6 ἴοι 

65 Ρειιρίεθ ργυθοβ. ὕουϑ ΤΠ, 404, 
δ. Πρόμος, οοἶαϊ 411 58 ἀνᾶποθ ῬΟῈΣ 

δοιηθαςίγο (πρόμαχος). ΑΥΙδίάγαπθ : ἣ δι- 

πλῇ» ὅτι πρόμον τὸν πρόμαχον χατὰ 
συγχοπήν. ΠΠ πὟΎ ἃ ροϊπξ ἀ8 βύπεορθ, 1,65 
ἀθαχ τηοΐβ 50ηἢ ΒΥΠΟΠΥΠΊΘ5., ῬΆΓΟΘ. 415 

νἱθπποηΐ ἢ οἱ Ἰ᾽αὰαΐτα 46 πρό, ἐπ ἀναπέ, 
Πδη5 τ σοι θα (μάχη), ἴουϊ πρόμιος ε5ῖ 

[ογοόπιθπς ἂπ πρόμαχος. δογος ἴὰ ποῖθ 
ΠῚ, 44. 

76, "ΔΑμμ’ μουν ἄμμι (ἡ μιν) 
79. Δόμεναι πάλιν, 41᾽}} γοπάο. 
80, Λελάχωσι ἃ 16 56Πη5 ΔΟΙΠ ἀλπ5. 66 

Ραβθϑᾶρθ : [Ἄβδθηξ βάν ΈΟΙρον, ϑολοίϊος : λα- 

χεῖν πονήσωσιν, οἱονεὶ μεταλαύεῖν. Ἐὰ- 
βίαι Πο : ταφῆς ἀξιώσωσι, λάχος πυρὸς 
δόντες μιοι. 

: ποῦΝις. 
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Εἰ δέ χ᾽ ἐγὼ τὸν ἕλω, δώῃ δέ μοι εὖχος Ἀπόλλων ᾿ 
ΕΣ 

ς Ἁ τεύχεα συλήσας, οἴσω προτὶ Ἴλιον ἱοὴν, 
ἱ 

Ὶ ΟΑΑ Ἷ Ὰ ᾿ 3 ἠ ς Υ 

χαὶ χρεμόω προτὶ νηὸν Ἀπόλλωνος ἑχάτοιο ᾿" 

τὸν δὲ νέχυν ἐπὶ νῆας ἐὐσσέλμους ἀποδώσω, 
“ ς , Ε , εν Ἁ ὄφρα ἑ ταρχύσωσι χαρηχομιόωντες Ἀχαιοὶ, 85 

- ξ -«ιἙ σἣμά τέ οἱ χεύωσιν ἐπὶ πλατεῖ Ἑλλησπόντῳ 
χαί ποτέ τις εἴπῃσι καὶ ὀψιγόνων ἀνθρώπων, 
γηΐ πολυχλήϊδι πλέων ἐπὶ οἴνοπα πόντον. 
Ἂ ὃ χ Χ ΄ὰὼ » (λ -“ Αγνόρὸς μὲν τόδε σῆμα πάλαι χατατεθνηῶτος, 
ὅν ποτ᾽ ἀριστεύοντα χατέχτανε φαίδιμος Ἕχτωρ. 90 
φ τ ἀπο Δ} Ὡς ποτέ τις ἐρέει" τὸ δ᾽ ἐμὸν χλέος οὔποτ᾽ ὀλεῖται. 

88. Κρεμόω Ροὺγ χρεμάσω, χρεμάω, 
χρεμῶ : σιδροπάαηι. Οὐ ὁταῖξ ΄ἴὰ σοαΐαπηθ 46 
ΘΒ ρο μάν ἀλπ5. [65 ἰθπιρ]ο5. 165 ἀόρουμ} 65 

δθ5 ναΐποιιθ, Ἐπιϑίαδι μα : τὸ δὲ ἐν ναοῖς 

χρεμᾶν τὰ σχῦλα τῶν νενιχημένων, ἔθος 
ἣν ἀρχαῖον.... τὸ δὲ χρεμιόω πλεονα- 
σμὸν ἔχει τοῦ ο τῆς παραληγούσης, εἴλη- 
πται δὲ ἀντὶ μέλλοντος τοῦ χρεμά σω. 

84. Τὸν.... νέχυν, ἴὰ1 οαάαντθ, ο᾽ε5[-ἂ- 
ἀἴγτο Ἰὸ οαάαντα 46 66 ϑἜΘΥΤΙΘΓ. 

8ὅ. Ὄφρα ἐ ταρχύσωσι; αἴπι 45 1 6π- 
βου] ϑϑθηΐ, 1.6 πποὶ ἕ, {ιϊ-ηλόηιθ, Ῥγόῖνο 
486. τόν, νοῖ5 88, 5]σῃμ6 οπ ἐμὲ, οἱ 

ΠἾδδὲ ρᾶ5 βιπηρ]πιθηΐ Ἰ’δυζϊοῖα 46 νέχυν. 
ϑοἠοϊίες : ταρχύσωσι- θάψωσι. τάἄρχαι 
(αἰΐας τάρχεα) δὲ τὰ ἀπονενομισμένα 
τοῖς νεχροῖς πρὸς χηδείαν. Ἐπ᾿ Ῥ͵ΟΒ6, 
ταριχεύω, 1᾿ἐᾳιμναϊομῦ 46 ταρχύνω, 5]5η1- 

6. Θ»γυξιι),}6), δ60}.6., δαΐέν, εἴ τάριχος 
5 σα 6 ολαῖν σαἰόε, μοΐδϑοι δαϊό. 

86, Σμά τε οἱ χεύσωσιν. ογο2 165 
ποῖίοβ ΥἹ, 419 εἱ 464. --- Ἐπὶ πλατεῖ 
“Ἑλλησπόντῳ. ΑΙἸΠοι»5 Ἠοπηὸγο αἰ, ΧΧΤΥ͂, 
δ4δ : Ἑλλήσποντος ἀπείρων. 1 απὲ μγθη-᾿ 
ἄνα οθ5 ὁριπὸδίθϑ, ἑαγρο, ἱπ)ίηϊ, ἀατι5. τὰπὶ 

565 ἴοι ροέαιο. 1,6] οβροπῦ π᾽ δῖ γ}ὲ15 
ρὸβ-] γῦρο: 1] οϑῦ ΘΠΟΟΡΘ ΠΊΟΙΠ5 ἱΠ|Π Πὶ : ΤηΔ 15 
Τ᾿ ρυ ϑϑίοη 4α}} [10 ἃ ἴὰ νιιθ δϑὲ ϑ}]1515-- 
βαπίθ, οἵ ρυονοάαθ παξαγο]]θιηθηξ 165 65 
ὧδ γαϑῖο ὀϊθηάπιθ Θὲ πηόπηο ἃ Ἰπηηθηϑιιό, 1,65 

ΘΒ ΑΠΙ ΔΙῚ Θ Π5. ἉΠΟΙΘΠ5. ΟὨΐ Θβδαγό, τηὰ]5 Θἢ 
γα], 46 ΤἈΙΏΘΠΘΙ ἃ ὉΠῸ ἰο0156 δχαοίθ [65 ἢγ- 
ῬΘῚΡ 0165 ἀ οιπὸγθ. ϑαϊναμὶ. ΑΡΟΙ]Ο 5, 

Ἡοτηὸγα 56 βουῦ 1οἱ ἀπ τποὶ πλατύν, Ράγο8 
46 1 δ6]]οϑροπί, ὁπ Τρολα6, 6ϑὲ ρ] 05 ἰᾶγρο 
416 ρΡάγίουν δ1}}6πῦ5 : ἀπὸ τοῦ μέρους τὸ 

ὅλον τροπιχῶς λέγει" χατὰ γὰρ Σηστὸν 
χαὶ ᾿Αὄυδον οὐ πλατύς ἐστιν Ἕλλήσπον- 
τος. Ἐλιδίατ!6 41 ἃ μοι ᾿γὸβ 1. τηόπηθ οΠοβο. 
Ῥα5 1] αοπέθ αι Ἡοτηὸγο ἃ ρϑηϑό ἃ ]οιη- 
Ροῦποθαγο ἀὰ ἀόέγοϊε ἀὰπϑ5 ἃ ΤΠ6Γ ἔρέε, ἀ6- 
νὩΠΣ 165 ῬΡΟΠΊΟΠΙΟΙΓῸ5 46 ἰὰ Τγοδάρ, οἱ 

ΤῊ 6]Θϑροπὲ ἃ 1η6 ἰἄγσθαν ἱπιροκαηΐο: ἀλλὰ 

τὸ διεχπῖπτον αὐτοῦ ἔξω, πρὸς τῷ Αἰ- 
γαίῳ, ἕως χαὶ εἰς ναύσταθμον χαὶ εἰς τὸ 
Ῥοίτειον χαὶ εἰς τὸ Σίγειον, ἐχεῖνο πλα- 
τὺν Ἑλλήσποντον λέγει. Ομ] πε5. πιὸ- 
ἄθυηθθ οπΐ ἱπιαρίηό αιθ πλατύν 5ἰρπίδαϊς 
δαΐό, οἴ πο Ρᾶ5 ἰαγρθ, βάτο φὰ Ἠῤνοάοίβ 
ἃ αἴ πλατύτερα πόματα, ἃ ΡγΟρο5 ἀἾ δατιχ 
δι αΠπηὰτγ 65, οἱ 4 Ηόβυομιβ Θχρ! Ι4πὲ πλατὺ 

ὕδωρ μὰν ἁλμυρὸν ὕδωρ. Ο᾽ἐ5ὲ ρῥγόξον ἃ 
Ηομηδγο τἀπὸ ὀριΠὸΐθ θη5 ναΐθαν: ΟἿΣ 
1 δ] θρουῦ πὰ Ρὰ5 πη βαΐπσο ρᾶσγίοις- 
Ἰιὸνθ. Ἀθδίοναιε ἃ ἌΠ] θυ 5 ᾿᾿ἀπείρων ἀπ νοὺ5 
ΧΧΙΥ͂, δάδ. 1] οδ5ὲ νγὰϊ 46 ὙΥ̓ΟΪ σοπίοϑίθ 
416 66 ὁμὰπέ Δρραγίθηπο ἃ 1 Πα. Οἰὰπὲ 
ἃ ΠΟΙ, 16. Π6 51.115 085 15 ὁ οαιό ἀπ Ἰνρ6 
Ἠε]]οβροπῖ, ἀθ Ἢ δ6]]6ϑροπὲ πῇ], {16 5] 
1 δη θπ 15 πὰ ΑἸ]ο πὰ μα 5᾽ ἔουιθυ, ἀπ ον 
ἀὰ ἈΠΙὴ οὰα ἀὰ Πάπαθα : ναϑέθ οι" 
ειιρε ἑριηιθι5θ., Τιαῖθθο 5 ἅτχ Ῥοδἕθθ. ἴθ 
ἰδησῶρο. 

87, Καί ποτέ τις εἴπῃσι. ογο62 1ὰ ποία 
Υ͂Ι, 469. 

89-91. ᾿Ανδρὸς μὲν»... ΟἸσένοη,, ἀδλῃ5 
80} ἔγαϊτ6 εἶδ ἰα (ἰοῖνδ, ἃυ)οιγ μα] ρογάιι, 
ἀγαϊξ ΡΔ 1 665. ἴγῸ 185 Ὑ6Ὶ5. ΘΟΙΠΠῚΘ 1] δα] : 
« Ηἰὸ 51{ι|5. οϑὲ, υἹἵο Ἰηρυ 6 πὶ Τα πῖπὰ [1η- 

« 46η85, Οἷἱ ΄αοπάδμη Ἠθοίουθο Ῥοσ οι βι15 

« ΘΟΠΟΙΠΙ δη86. ἘΑθΙταν τος. ΔΙ] 415; Πιθὰ 
ἃ ΒΘΙΏΡΟΥ σ]ουῦῖα νἱγοῖ. υ 
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Ὃς ἔφαθ᾽ - οἱ δ᾽ ἄρα πάντες ἀκὴν ἐγένοντο σιωπῇ᾽ 

αἴδεσθεν μέν ἀνήνασθαι, δεῖσαν δ᾽ ὑποδέχθαι. 

ὈΨὲ δὲ δὴ Μενέλαος ἀνίστατο χαὶ μετέειπεν, 
νείχει ὀνειδίζων, μέγα δὲ στεναχίζετο θυμῷ ΠΥΣκ .- 

Ὥ μοι, ἀπειλητῆρες, Ἀχαιΐδες, οὐκέτ᾽ Ἀχαιοί: 

ἡ μὲν δὴ λώδη τάδε γ᾽ ἔσσεται αἰνόθεν αἰνῶς, 
Ὁ το [νὴ 

εἰ μή τις Δαναῶν νῦν Ἕχτορος ἀντίος εἶσιν. 

Ἀλλ᾽ ὑμεῖς μὲν πάντες ὕδωρ καὶ γαῖα γένοισθε, 
Ὕ “ » ῇ 3 Χ Υ ἥμενοι αὖθι ἕχαστοι ἀχήριοι, ἀχλεὲς αὔτως ̓ 100 

τῷδε δ᾽ ἐγὼν αὐτὸς θωρήξομαι᾽ αὐτὰρ ὕπερθεν 
Ε΄ ὩΝ Ἅ δἢ - ρ Ἂ ῃ - 

γιχῆς πεῖραᾶτ ἔχονται εν ἀϑανατοισι ψεοισῖν. 

ἃ “ Ἵ ΄ ΄ , Ὡς ἄρα φωνήσας χατεδύσετο τεύχεα χαλά. 

Ἔνθα χέ τοι, Μενέλαε, φάνη βιότοιο τελευτὴ 

Ἕχτορος ἐν παλάμῃσιν, ἐπεὶ πολὺ φέρτερος ἦεν, 105 
ἐΨ Πα Ε΄. ω Ὁ 32 -- εἰ μὴ ἀναΐξαντες ἕλον βασιλῆες Αχαιῶν 
αὐτός τ᾽ Ἀτρείδης, εὐρυχρείων Ἀγαμέμνων, 

δεξιτερῆς ἕλε χειρὸς, ἔπος τ᾽ ἔφατ᾽ ἔχ τ᾽ ὀνόμαζεν' 

Ἀφραίνεις, Μενέλαε Διοτρεφές᾽ οὐδέ τί σε χρὴ 
΄ » Ἶ 5 Δῇ 5. , ᾿ 

ταυτῆς αφροσυνὴς" ανὰ ὃ ισχξο, χηδόμενός περ 110 

μηδ᾿ ἔθελ᾽ ἐξ ἔριδος σεῦ ἀμείνονι φωτὶ μάχεσθαι, 
Ἕχτορι Πριαμίδη, τόντε στυγέουσι χαὶ ἄλλοι. 

92. Ὡς ἐφαθ’"... Ὑεῖ5 5ουνεοπὲ τέρόίό, 

γόογαζ ἰὰ ποῖο ΠΠ|, 9ὅ. 

96, Ἀχαιΐδες, ἔδιμιπιθθ Δομόθηηοϑ, οἾδϑὲ- 
ἀπαϊνο ἐάσπος, Ἄογο 11, 285, 

97. Αἰνόθεν αἰνῶς γΡοιν 16 ϑιρουϊαμῇ 
ἀ᾽ αἰνῶς. ὕογεζ ρῥῖιι5 μαὺυΐ ἴὰ ποίθ ἦι 
ΥΘΓ5 99. 

99. Ὕδωρ χαὶ γαῖα. Ῥανοηῖν θαι οἱ 
ἴον, ο᾽δϑδὲ θ]05 (α’ ὀ6 πιογΐ, οἶθϑὲ ρον 

ἀρτὸβ ἰὰ πιογὲ, ὀΐγθ στϑπάτι ατιχ ὀϊόπηθηΐβ, 

Χέπορμαπθ ἀϊβαξ : « ΝΟι5. 5Βοιῶτηθ5. [Ο 8 
πόθ 46 ]ὰ ἴδυγβ οἱ 46 1᾽θαιι, » Πάντες γὰρ 

γαΐης τε χαὶ ὕδατος ἐχγενόμεσθα. Α 
ΡΙΟΡΟ5 ἀπ νεὺβ ὙΠ, 99. [65 ὅποίθῃηβ 16- 

πλΓ παϊθηΐ αα Ἠοπιὸγθ 5οη} }]6. πΠ6 τϑοοη- 

παῖζρο 4π6 ἀδιιχ ὀϊέπηθηΐβ, ἰὰ ἴογυο οἱ. 1 δατι, 

Μαῖβ 1] οδϑὲ ὀνϊ ἀπὲ 46 16 ροδέθ 56 βονὲ 
ἀἶἀπ6 ΧΡ ϑ51 00). ροριυΐαιγθ, 411 πὰ «απ 
γοϑτναραθ ΥΑΡΡΟΥΕ ἄνοο 1 Τπόουϊθ (65 

ῬΤΘΠΊΙΘΓ5. ῬὮΠ ΟΘΟΡΠΟ5 δι} 165 ὀϊόπηθηΐ5. 

100. ᾿ἈἌἈχλεές. δαάνονυιηαϊθηηόπε 

ἀχλεῶς : 5815 δίοῖνα, 
101. Τῷδε, σοπίγθ ἐ8 σπθυιῖον. 
103, Νίχης πείρατ(α); υἱοίογίε ἐδ Γηἰπὶ, 

[68 Ῥοϊηΐβ οὰ ᾿Ὅη αἰΐοιηῦ [ἃ νἹο[οῖγα ; ο᾽δϑῖ- 
ἀ-αἴνα νίχη [ἰὰ νἱοίοῖγα, Οπ ἃ νὰ ὀλέθρου 
πείρατα Ῥὸουὰν ὄλεθρος. ογοχ ἰὰ ποῖδ 
ΥἹ, 148. --- Ἔχονται. 1,65 Δο)οῖϊες ἴοπτι 
ῬΘΙΠΔΡ 416} 66. ῬΙΌΣΙΘΙ ἀνθα τη 88]6 8 πο. 

Ναἱβ 11 γ οὴ ἃ Ὀῖθη ἀ᾽ αιιγ65 ΘΧ 6 ΠῚ} 65 Δ η5 
Ἠοιηὲγθ. Ομ ἃ σὰ θΪι5 μαὰξ, σοὺ 5 6, γυϊα 

λέλυνται, οἴ, νογ5 [3 οἵ 16, λύντο δὲ γυῖα. 
104, Ἔνθα.... (86. νογ5. οϑὲ πιαυααό ἀὰ 

βίστηα ροϊπἰό 4815 16 τη πϑο νυ 46 6 Π156: 

ΠηΔ 15. 1] ΠὟΥ ἃ ρΡοϊῃΐ 46 56}0116 58 ΧΆρ ρου- 
ἴὰπῦ ἃ 66. βδῖρπθ, δ 1Ὸπ π6 881 ρὰ5 416] 

5615 ΡΘαΐ ἅν ΟΙ ΟἹ 16 βίσπιὰ ρΡοϊηϊό, 
110. Ἀνὰ δ᾽ ἴσχεο Ροιν ἀνίσγον δὲ : 

οἱ σόβιρπο-ἰοὶ, 
411. Ἔξ ἔριδος, δα: δοπίογιξίοπε, ῬᾺΥ 

Ῥοῖν 
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Καὶ δ᾽ Ἀχιλεὺς τούτῳ γε μάχη ἔνι χυδιανείρῃ 
ο΄ » 9 "» 9 Ἄν 

ἔρριγ᾽ ἀντιδολῆσαι, 
- 3. Ἢ “- δ 

Ἀλλὰ σὺ μὲν νῦν ἵζευ ἰὼν μετὰ 
" , Ὁ" ἢ 

τουτῳ ὁἐὲ πρόμον ἃ 
᾽ ἢ “ Ἃ 

Εἴπεο ἀδειής τ 
ϊ 3 

ὅπερ σέο πολλὸν ἀμείνων. 

ἔθνος ἑταίρων, 118 

ἄλλον ἀναστήσουσιν ᾿Ἀχαιοί. 

ἐστὶ, χαὶ εἰ μόθου ἔστ᾽ ἀπ νος; 
] “ Ε » 

φημί μιν ἀσπασίως γόνυ χάμψειν, αἴ χε φύγησιν 

δηΐου ἐκ πολέμοιο χαὶ αἰνῆς δυϊοτῆτος. 
ἱ 

Χ ῇ 5 ,Ὶ Ν ΄ 

ὩΩς εἰπὼν παρέπεισεν ἀδελφειοῦ φρένας ἥρως, 190 
- 

ς« Δ᾽ 5» “ » 

αἴσιμια παρειπ πών᾽ ὁ δ᾽ ἐπείθετο τοῦ μὲν ἔπειτα 

γηθόσυνοι Ῥερά 

Νέστωρ δ᾽ Ἂ ἀργε 

Ψ ΓΞῸ ς 7 7 ὦ 

ποντες ἀπ᾽ ὥμων τεύχε᾽ ἕλοντο. 

γείουσιν ἀνίστατο χαὶ μετέειπεν᾽" 

Ὦ πόποι, ἦ μέγα πένθος Ἀχαιΐδα γαῖαν ἱκάνει" 

ἡ χε μέγ᾽ οἰμώξειε γέρων ἱππηλάτα Ἰξηλοινι 125 

ἐσθλὸς Μυρμιδόνων βουληφόρος ἠδ᾽ ἀγορητὴς, 

ὅς ποτέ μ᾽ εἰρόμιενος μέγ᾽ ἐγήθεεν, ᾧ ἐνὶ οἴχῳ, 
3 2 πάντων Αργείων ἐρέων γενεήν τε τόχον τε. λω ὦ 

-“ ΡῚ ε 4“... Ρ 

Τοὺς νῦν εἰ πτώσσοντας ὑφ᾽ Ἕχτορι πάντας ἀχούσαι, 

πολλά χεν ἀθανάτοισι φίλας ἀνὰ χεῖρας ἀείραι, 130 

θυμὸν ἀπὸ μελέων δῦναι δόμον Αἴδος εἴσω. 

Αἴ γὰρ, Ζεῦ τε πάτεο, χαὶ Ἀθηναίη, χαὶ Ἄπολλον 
ὶ ) Ὑὰ ἣ ἢ; ν 

ἡδῷμ᾽ ὡς ὅτ᾽ ἐπ’ ὠχυρόῳ Κελάδοντι μάχοντὸ 

Ῥάβϑ: 05. 46 ἴθ πηϑί 8. δὴ. ἀνωηΐ. Οὐ δδὲ τπθ 

ΘΧργοδϑίοη ἱπάόροηἀδηΐθ, οἱ μάχεσθαι 56 
τατίοῃ8 ἃ η,ηδ᾽ ἔθελ(ε). 1ἃ ρΡῇγα86 ϑπιὸν 8 

ΒΙσηΠο : « Νὰ ΟΡ ϑέη6. Ῥοὶπῦ ἃ νου]οὶν 

σοι θαι νδ. » Ὑόογα2 ἰὰ ποίε 1, ἃ. 

118, Καὶ δ᾽ ροῦν χαὶ δή, οὰ μουν χαὶ δέ, 
6 ΡῬγδηδηΐ δέ ἀλπ5 16 56η5 46 ή, ΘΟΠΏΠῚΘ 
ἀπ5 ἀπ [ου]6 46 Ραββᾶρϑϑβ. 

114, “Ὅπερ Ροιν ὅσπερ, οοπιμηθ Ὁ ἃ 
νὰ ὃ Ροὺν ὅς, ΥἹ, 1ὅ9. 

116. ἸΙρόμον, ᾧπ δάνογϑαϊγο. 
Ρα5. μαὰὲ ἰὰ ποῖο ἃ νϑὺ5 7. 

118. Γόνυ χάμψειν, φόηῖι Π6αιω γι 6556, 

4α πὸ τοπάνα 9 ]115 [6 Ἰαγγθὲ : 4} ρυθη- 

ἀνὰ ἀὰ γτθροβ. ϑολμοίϊθς : γόνυ χάμψειν, 

ἀναπαύσεσθαι" ἢ συγχάυψειν τὰ γόνατα, 
διὰ τὸ χεχοπῶσθα: ἐν τῷ διώχεσθαι. 

120-121, Ὡς εἰπὼν.... ὙοΥΘΖΎΥ͂ΣΙ, 61- 
62 οὐ 1ὰ ποῖο 5} παρειπών. 1] γ᾽ ἃ Ἰὰ ἔτρε- 
Ψψεν, ἂὰ Ἰΐοιι 46 παρέπεισεν. 

γογοΖ 

Ὃ πόποι» :- Ὁ 
ποῖθ 50 66 ΥΘ675. 

127-138. Εϊρόμενος εἴ ἐρέων, ἑπέεν»0- 
ϑαηπξ ᾿ τα ϊπϊουγοροδῃῖ,... οἵ [αϊδαηῦ (65 

(6510 5. 511}.... 

127. Μέγ᾽ ἐγήθεεν. Ζέποἀοϊο, μέγα δ᾽ 

ἔστενεν. 
129 - 190, 

ορ αςί5. 
181. Θυμόν, απΐηιαηι, (508) 50 {{Ὸ 46 

νἷθ : 805 οχίβϑίοποο. ---- Ἀπὸ μελέων, 
Ὧθ 865 ΤΟΙ }05. ο᾽ δοἐ-ὰ -αἰν θα πά0Ὲ- 

γονοΖ ει 954. οἵ ἰὰ 

Ἂν 

Ἀχούσαι εἴ ἀείραι 50ηὲ ἀ65 

ΠΟΥ 8 

πὰηΐ 580η 6Ο᾽}}8. 

432. Αἱ γὰρ;,... Νοδίον [1 ο] δι θιιυβ [Ὁ 15 

65. δου πα. ἀπαϊοριιο5. ΑἸηδὶ ΧΙ, 670 οἱ 

ΧΧΠΙῚ, 639. Ὑινρ]6 [ας ἀἶνὰ ἃ Ἐναπάᾶνο, 
Πιόϊο, ὙΠ, 60 : « Ο πῖμὶ ργωουιτοβ 

« Τοίονα 51 δα ριτο ἀπ Π05}» 

4839, Κελάδοντι. 1.6 Οὐϊαάοῃ δ 1} πὸ 
Ῥδίτα τἰνιὸρο, ἁΠΠΠαθπν 46 ᾿᾿ΑΙρΠέθ. 
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ἀγρόμενοι Πύλιοί τε καὶ Ἀρχάδες ἐγχεσίμωροι, 

Φειᾶς πὰρ τείχεσσιν, Ἰαρδάνου ἀμοὶ ῥέεθρα. ἜΤΙ 

Τοῖσι δ᾽ Ἐρευθαλίων πρόμος ἵστατο, ἰἀόδέος φὼς, 

τεύχε᾽ ἔχων ὥμοισιν Ἀρηϊθόοιο ἄναχτος, 

δίου Ἀρηϊθόου, τὸν ἐπίκλησιν χορυνήτην 
ἄνδρες χίχλησχον χαλλίζωνοί τε γυναῖχες, 
οὕνεχ᾽ ἄρ᾽ οὐ τόξοισι πο μεθ δουρί τε μαχρῷ, τη0 

ἀλλὰ σιδηρείῃ, ἀυπσνῃ ῥήγνυσχε ὙΠ  ἢ- 

Τὸν Λυχόοργος ἔπεφνε δόλῳ, οὔτι χράτεΐ ἼΕ; 

στεινωπῷ ἐν ὁδῷ, ὅθ᾽ ἄρ᾽ οὐ κορύνη οἱ ὄλεθρον 
γχραῖσμε σιδηρείη πρὶν γὰρ Λυχόοργος ὑποφθὰς 

ὶ 

δουρὶ μέσον περόνησεν " ὁ δ᾽ ὕπτιος οὔδει ἐρείσθη 145 
7 Δ 4 ῇ Ἑ ῇ ε 

τευχεὰ ὁ ἐζενάριζε, τὰ οἱ 
7 Ὑ 

πόρε χάλχεος Αρης. 
Χ Ὰ Ὰ ΕῚ ΝΣ “ ἂν 7 ᾿ οο Ὑ ἘΣ 

Καὶ τὰ μὲν αὐτὸς ἔπειτα φόρει μετὰ μῶλον Αρήῆος. 
πα ἃ 2 Χ Χ ῇ 2 Αὐτὰρ ἐπεὶ Λυχόοργος ἐνὶ μεγάροισιν ἐγήρα, 

δῶχε δ᾽ Ἐρευθαλίωνι, φίλῳ θεράποντι, φορῆναι᾽ 
τοῦ ὅγε τεύχε᾽ ἔχων προχαλίζετο πάντας ἀρίστους. 150 

Οἱ δὲ μάλ᾽ ἐτρόμεον χαὶ ἐδείδισαν, οὐδέ τις ἔτλη" 

ἀλλ᾽ ἐμὲ θυμὸς ἀνῆχε δ τ Νύμν τ ῦ 
θάρσεϊ ᾧ᾽ γενεῇ δὲ νεώτατος ἔσχον ἁπάντων᾽ 

484, Ἀγρόμενοι π6 5ρῃῖῆθ. ρμοϊπὲ 46 
165 Ῥυ]θπ5 οἱ 165 Αγοδά!θη5 [ον πηαϊθηῦ πη6 

5616 ἁτηόο, Ο᾽ ἐξαϊθηξ ἀδιχ ἀυπηόθϑ ᾿αὐίαηΐ 

᾿1πὸ σοπῖνα [᾿δπῖγ. 

,35. Φειᾶς... Ῥέα ὀξαϊξ απ6 γ1116 ἀ ἘΠ ο, 
ἀλη 16 τουυϊΐοινα ἀθ Ῥιβθ; [Ταγάλπαῃβ, 

50} ΙΘ4661 6116 ὀξαϊε Νά1|6, ἐζαϊε, ΘΟΙμΠῚ8 
16 Οὐϊαάομ, ἀπ αὔΠ}αοας ἀδ Τ᾿ ΑἸρ]έθ. Οπ6}- 
4{π65-ἢ5 ποιημηθηΐ ἰὰ γ1}6 ΤΠ θὰ, οἵ 1άθη- 

εοηξ 165 ἀθὰχ συνόντος Οὐ οη οἕ Τγὰ- 

πιι5 ἄνθος [ΓΔεϊάοῃ. (δϑὲ δι) 165 βογά8 ἀ68 

Τ᾽ Αοἰάοῃ χα  όΐαϊε 16 τοπηθθιι ἀπ ΠΡΟ 5. [γ- 

ἄλπι5, ρὸγα ἀ᾿ ΟἸρΠ416. 

136. ᾿Ερευθαλίων. Νοβῖον ἃ ἀό]ὰ πηρῃ- 
τἰοππό Κγυθαι μοι, ΠΥ, 319, οἵ σαρρο]ό 

4} ἃ τμέ οα Πέγοϑβ. 

137. ᾿Αρηϊθόοιο. ΠῚ 5 ἀρὶτ 46 Ἰ᾽αἴθα] ἀΘ 

ΜΙ ὐποϑεμία5. γον 2 Ρ]ι5. μαπς Ἰὼ ποῖος ἐπ 

νΟΥ5 8. 

ι38, Δίου Ἀρηϊθόον. Ατιδίαναιιθ. ποθ 
ἴοὶ, 4116 165 τϑρυ 568 48 ο6. σϑηγο ϑοηΐ [γό- 

ααθηΐθβ ἀἄδπ5 1 7ἰαιί6, ταν 8. 4} ΠΥ 6 ἢ 
ἃ απ 568] Θχθιηρῖθ ἀλπ5 ᾿᾽ Οάγοεέε: ἣ 

διπλῆ, ὅτι πυχναὶ ἐν Ἰλιάδι αἱ ἐπαναλή- 
Ψεις " ἅπαξ δὲ ἐν ᾿Οὀυσσείᾳ. 

142, Λυχόοργος. (δ Τιγοῦγραθ ὀξαῖῦ ἢ]5 
Ο᾽ΑἸόμι8 τοὶ ἀ᾽Ασγολάϊθ, δὲ [τὸν 46 ΓΑΡΕΒ: 

παῖ Οέρῃέε. 
148, Ὅθ᾽ ρουν ὅθι : εὐ, οὰἁ. 
140. Οἱ, ἃ 1ὰϊ : ἃ Αγέϊοὔϑβ. 

149. Δ(έ) 658 1οἱ οοπϑιάόέγό ἃ ἰογξ σοπιπιο 
γοδοπάαδπί, 1] τηᾶλαπμθ ππΠ6 ΓΘΡΥ56. οἷ 

ὉΠῸ Ἰηϑ᾽ϑίαποθ, δὲ 1] ὀχαϊναιξ ἀπ Ἰα Ὁ] ἔμ). 

8. ἔγαποαΐϊθ αἰοῦα.., δ ίθι, οὐ τηθπηθ 

εἰοπο. 

161, Οἵ, δινα : 165 ῬΎ ΠΘη5. 4.1 οοπιαῖ- 

τἀϊθπξ ΘΟΠ 6 165 ΑΥΘΔαΙ6Π5, 
108. Θάρσεϊ ᾧ (ρὰν 588 οοπῆδποθ δη 

Ταϊ- πηι 6) 56 τὰρροτγίθ ἃ θυμός. Δόποάοιϊο 

ὀουῖναῖ! θάρσει ἐμῷ, ἸΙϑφομ. τϑροιιβδόθ Ῥὰν 

Αὐιϑίαγαθ οοπηπηθ ᾿πἰ η [6] 116 Ὶ}}}6 : ἀδιανόη- 

τον δὲ γίνεται. 



250 ΙΛΙΑΔΟΣ Η. [Ὑ1Π] 

χαὶ μαχόμιην οἱ ἐγὼ, δῶχεν δέ μοι εὖχος ᾿Αθήνη. 
τὰ ΔΑ ,ὔ Ἁ ͵ , ΝΟ 

Τον ΟἿ᾽ μ.ηχίστον χαὶι χάρῤρτιστον χτανον αἀνορα᾿ 1585 

πολλὸς γάρ τις ἔχειτο παρήορος ἔνθα χαὶ ἔνθα. 

Εἴθ᾽ ὡς ἡδώοιμι, βίη δέ μοι ἔμπεδος εἴη᾽ 

τῷ χε τάχ᾽ ἀντήσειε μάχης χορυθαίολος Ἕχτωρ. 
Νὰ Δ ᾿ΥῚ " “ » το ΠῚ 

ἡμέων δ᾽ οἵπερ ἔασιν ἀριστῆες Παναχαιῶν, 

οὐδ᾽ οἱ προφρονέως μέμαθ᾽ Ἕκτορος ἀντίον ἐλθεῖν. 160 
Δ Φ'. ὁ ε . Ὡς νείχεσσ᾽ ὃ γέρων " οἱ δ᾽ ἐννέα πάντες ἀνέσταν. 

. -- » » -“ 

ὥρτο πολὺ πρῶτος μὲν ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων᾽ 
“" ." 

τῷ δ᾽ ἐπὶ Τυδείδης ὦρτο χρατερὸς Διομήδης" 
- ἩΣΡ ΤΣΝ " »ἡξὶν ΟῚ " Ἷ 

τοῖσι δ᾽ ἐπ᾽ Αἴαντες, θοῦριν ἐπιειμένοι ἀλχήν ᾿" 
-“ " 2 -" 3 ς-ὄ 

τοῖσι δ᾽ ἐπ᾽ ᾿Ιδομενεὺς χαὶ ὀπάων ᾿Ιδομενῆος, 168 

Μηριόνης, ἀτάλαντος Ἐνυαλίῳ ἀνδρειφόντηῃ ̓  
ς τοῖσι δ᾽ ἐπ᾽ Εὐρύπυλος, Εὐαίμονος ἀγλαὸς υἱός " 

ἂν δὲ Θόας Ἀνδραιμονίδης χαὶ δῖος ᾿Οδυσσεύς᾽ 

πάντες ἄρ᾽ οἵγ᾽ ἔθελον πολεμίζειν “Ἕκτορι δίῳ. 
͵ 

Τοῖς δ᾽ αὖτις μετέειπε Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ᾽ 170 

Κλήρῳ νῦν πεπάλασθε διαμπερὲς, ὅς χε λάχηῃσιν᾽ 

165. Τὸν δὴ.... (6. ν6γ8 6ϑὲ γϑι  ΖῸΆ}}6 

ΡΆΓΣ ἰὰ γαάθϑϑ 46 505 Παρ] πο. 

1066. ἸΠολλὸς.... τις, φιραπίεβαιο, Τατ- 

τόγα]επιθηΐ : ἐπουηθ Ρδυβοππᾶρθ, -- Πα- 
ρήορος, ἀἰδΙοφυό : ἀγαπὶ ρογῦάᾳα 88 ἴοτγοδ:; 
π᾽ ὁταπὲ Ρ]15 5 μἱϑὰ ; ̓πουΐθ, Ἐβοθυ]6 Ποῖιβ 
πιοηΐνα ΤΎρΡἤοη ( ΡῬηονιόέϊοο., νοὺ8 806) 

ἄδνοπιι παρήορον δέμας. Ἐπιδίαϊπα : τὸ 

δὲ παρήορος, ἀντὶ τοῦ παρηρτης- 

μένος; ὅ ἐστι χεχυμένος ὧδε χαὶ ἐκεῖ, 

ἔχλυτος, χαῦνος, χαὶ οὕτω πολὺν ἐπέχων 

τόπον τῷ σώματι. Οπ ἔγοινο ΔΠ]6ὰγ5, 
ΧΧΊΠ, 608. παρήορος ἀΔΠ8 τη 565 ΤΠ ΟΓᾺ]: 
ἀδίγαχαό, ἀϊνασπαπῦ, ἴοι. --- 51 θη ἃ ἰὰ 

ἄνθος 4ΌΘΊ4π6. αἰτοηίοη. 66 σόοϊξ, ὁπ. νοϊῦ 
4] δϑὲ 1πηρ 5510]6 {τὸ Μόποϑιμιι5., ἴπό 
ΡΣ Ἠδοῖου, νϑὺθ 8, [ἀξ 16 {15 ἀὰ ρονίο- 

ΠηΆ55116. ΝΟΒΙΟΥ ὁΐαδ Ἰοῦπ “πᾶηἀ 11] (πὰ 

Ἐνθα μα] θα. σοι Πα] οπ ἀναὶξ Τϑοῖ 6 ἰθοϑ 

[65 ἃγηθ5 αἀ᾽ Αγόμ]ιοῦδ. Τυγοαγριιθ πθ 165 [π| 

ἀνα ἀοπηόοβ «α ἐϊὰπλ. ὑπὸ} νἱθιχ ΡΟ ιν 

165 πηϑη16ν. ΕἼ]65. ἀναΐοπὶ ἐςό, ρθηΐο οἱ 

4υδνα 6. ὯΠ5. ὈΘυϊ-δῖνο, θὰ ἃ ῬΟΒ5Θ5510Π 
ἄς Τιγοῦνριθ, ΑἸπ51 ἰὸ Ρουίθ- πηάβδῖιθ. ἃρ- 

Ῥαγἕθπδϊ ἃ τη [6 Π|05 ἀπιόνιοιν ἃ ̓πὶ “6 1}]- 

βδο]6 ἃ 1ὰ σόπόγδιοη 46 Νοϑῖον, 81 Μόηρϑ- 

ἔμτπ5 οὰϊ τό 58. ἀιν ρογίθ- πιάϑϑιθ., 11 δὰξ 
ὁτό ροῦν 16 ΠΊΟΙΠ5 οοπ ἴθ ΠΑΪΓΟ, 

168, Τῷ, ἅ]ονβ. Τατιόγα]θπηθηΐ : ΤᾺΣ οαἶὰ, 
6ἢ νορῖι 46 οα]ὰ, --- Μάχης (απ σοπιθα!) 

ὀααίναιῇ ἃ μαχητοῦ, πη σομῃθαϊίαπί, (Ἶδδῖ 

1 ἀροῦγαις ρον ἰ6 οοποτοῖ. 

160. Οὐδ᾽ οἵ, ῬΡὰ5 πιόδιηθ δσουχ-]Ἰὰ, 50115- 
οπἴοπαπ ᾽οπέγ νοι. ΟἾ ὁβὲ Ἰὰ ο6 411 ἀπιὸμα 
ἴὰ ϑδοῦπάθ ρϑύβοηπα μέματε, ρμαναΐΐ δ. δ, 
οἷα ἦγι αὐοΐηιο ἠαδοιίς. 

1061. Ὃ γέρων, εἰ6 δοπδα, 16 πΟ]6 
γι ]]αγά. --- [Ἐννέα πάντες; ἴοιι5 τι ποιη- 

θὈγχο ἀὲ πρυΐ, ο᾽θοί-ἀτ-αῖγο ποαΐ δα τοαυΐ, 

164. ᾿Ἐπιειμένοι ἀλκήν, τονόϊα5 46 ν8}}- 
ἴάποθ : οὐ] 5865 46 να] ποῦ, ἡ ογο 1, 149, 

606. ᾿Ενναλίῳ. Ἄογος ἰὰ ποίθ 511} 66 
πιοΐ, 11, 661. 

167. Εὐρύπυλος. ὕογε2 11, 790. 
168. Ἂν Ρουν ἄνα, ἀλη5 16 5επ5 46 ἀνέ- 

στὴ : 56 ἰδνὰ. -- Θόας. ὕογο 11, 698. 

171. Πεπάλασθε, νεἰρο πεπάλαχθε : 
80Υ62 [ἰπό8. ἂϊ δογῖ. 1ὰ νυϊσαΐθ τηδπιθ 

5. ΟΧΡΙΖι6 μὰν πάλλω, πάλλομιαι. 1,6 565 

Ι6 Ῥύοιινο πηαηϊζοδέθιηθπι, ϑολοίϊος : οὕτως 

Φ᾿. ὁ 

- Ψ 

ΦΕο. σας πὰρ. 

τας ο------ - 
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οὗτος γὙὰο δὴ ὀνήσει ἐὐχνήμιδας Ἀγαιούς:" ς γὰρ οἡ ονῆσει ἕ Ἱμιοας Αγαιοὺς 

ΕΛΤΙΆΔΟΣ .Η. 

ΙΑ 

Ὰ 9 δον “Ὁ Χ ἀξ ἦν ἣν " 7 χαὶ δ᾽ αὐτὸς ὃν θυμὸν ὀνήσεται, αἴ χε φύγησιν 
δηΐου ἐκ πολέμοιο καὶ αἰνῆς δηϊοτῆτος. 

Δ Ψ δ᾽ ΟΥ̓ ἐν δὲ Ὁ» 3 .2 ψ : Ὡς ἔφαθ᾽ " οἱ δὲ χλῆρον ἐσημήναντο ἕχαστος, 15 
ἐν δ᾽ ἔδαλον χυνέῃ Ἀγαμέμνονος Ἀτρείδαο. 
Λαοὶ δ᾽ ἠρήσαντο, θεοῖσι δὲ χεῖρας ἀνέσχον" 
ὧδε δέ τις εἴπεσχεν ἰδὼν εἰς οὐρανὸν εὐρύν " 

Ζεῦ πάτερ, ἢ Αἴαντα λαχεῖν, ἢ Τυδέος υἱὸν, 
ἣ αὐτὸν βασιλῆα πολυχρύσοιο Μυχήνης. 18ὺ 

Ὡς ἄρ᾽ ἔφαν πάλλεν δὲ Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ᾽ 
ἐχ δ᾽ ἔθορε χλῆρος χυνέης, ὃν ἄρ᾽ ἤθελον αὐτοὶ, 

Αἴαντος χῆρυξ δὲ φέρων ἀν᾽ ὅμιλον ἁπάντη 

δεῖξ᾽ ἐνδέξια πᾶσιν ἀριστήεσσιν ᾿Αχαιῶν. 
Οἱ δ᾽ οὐ γιγνώσχοντες ἀπηνήναντο ἕχαστος. 185 

Ἀλλ᾽ ὅτε δὴ τὸν ἵχανε φέρων ἀν᾽ ὅμιλον ἁπάντη, 
ὃς μιν ἐπιγράψας χυνέῃ βάλε, φαίδιμος Αἴας, 
Υ̓͂ “πέσ εἢ εἴο " ὁ δ᾽ ἄο᾽ ἔμ ϑαλ Υ ΣΑΣ ἥκοι ὑπέσχεθε χεῖρ᾽ " ὁ δ᾽ ἄρ᾽ ἔμδαλεν, ἄγχι παραστάς 
γνῶ δὲ χλήρου σῆμα ἰδὼν, γήθησε δὲ θυμῷ. 

Ἀρίσταρχος χαὶ Ἡ ρωδιανὸς, διὰ τοῦ σ, 
πεπάλασθε;, οὐ διὰ τοῦ χ.--- Διαμπερές, 
ῬΡΟΥδιι5, ΔΒΟΪ ατηθηῦ : 58Π85 γέβοευυθ. Ἐπιβία- 

1Π6, οπ. Π6 8116 Ροιγηαοὶ, Ἰ᾽δπίοπά, δηέγ 6 
γοιι5 ἐοιι5: διὰ πάντων τῶν ἐννέα. Νεδίον 
ἀἰς φαοπ μ6 ἔδρα ροϊπξ δοοθρέϊοπ ἀθ ρεγ- 
ΒΟΠΠ65, 4π6 6 βογέ 568} ἀοἱὲ ἀέξοι θυ, 

176. Ἐ)Ππσημήναντο, 115 ἤγοπι 465 πιὰγ- 
465 46 ὑϑοοππαϊβϑαποθ Αγ βίαια : ἣ 

διπλῆ, ὅτι σημείοις χρῶνται, οὐ γράμ- 
μασι. Θη νοὶξ δὴ εἴϊξεϊ, μὰν ἰἴὰ ἴαφοῃ ἀοπὲ 
16 δου νὰ ὀΐγ8 Γθοοππῖ, 46 οἰ αὶ 481 ἀναϊΐ 
ἴα! 16 ϑίσπθ Ροσυγαῖξ 560] βΆν οἷν 4116 66 5]ρ1Π6 
61 46 1ὰ]. ΟΒδοιη ἔα! τΠ6 τηΓη 6 ἃ 58 

δι156., Οπ ἃ νὰ ᾿᾿ἀπαίορσιιο 46 οεϊία βοὸμ 
(65 βυγίβ, ΠΠῚ, 316-825 ; τηδ15 10] 1ὰ βοὸπ δϑὲ 
ἀόνεϊορρόβ ἅνϑὸ 4165 ἀόξ}1}5 φαγδοίόυ ει {π|65. 
1,865 βουΐῖβ ὀΐαιθηΐ 465. δ] οὐχ, 465 [6550}5 

ἄς Ῥοΐουϊθ, 665 πιουοθαιχ 46 [)015, πΠῸ πηὰ- 
Εἰὖτο 4αΘΙ Ομ π6. ῬΥΌΡΓΘ ἃ γϑοθνοῖν [;6π|- 

Ῥτγδϊηίθ ἀπ βρη, ὕουοζ [ἃ ποῖθ ΠΠ1, 810, 
179. Λαχεῖν. Οπ 5βουβ-οπίοηα δός, οἱ 

πο 46 οἤοβ6 ἀ6 βιὰ}! }} 16, Ἐπβέατπο : τὸ 
δὲ σχῆμα χἀνταῦθα τῆς εὐχῆς ᾿Αττιχῶς 

ἤπειχται χατ᾽ ἔλλειψιν" λείπει γὰρ τὸ 
δός. 

184, Δεῖξ᾽ ἐνδέξια. Τι6 πόγαι! πιοηΐγο 

ΒΟ Θ δεν θμηθπΐ 16 δουΐ ἃ ομδοιη 6168 ΟΠ δ τη - 
Ῥίομβ, 6 οομπηηθηραπμΐξ ΔΓ ἰ6 ῬΓΘΠΊΙΘΡ ἃ 

ἀγοϊίθ, οἵ δὴ οομπαδπξ 46 ἀγοϊία ἃ σαὰ- 
6Π6 1πϑαᾳα᾽ὰ 6 4116 [6 βουΐ αἷΐ ἐϊό γθβοομπι. 
1,65 ργέβδαρεβ Πϑιγοιιχ ἐξαϊθπὶ ἃ ἀγοϊίο. 
Ὑογο2 165 ποίθϑβ 1, 471! εἱ ὅ97. --- ἸΠᾶσιν 
ἀριστήεσσιν ἀέδβιρπα 56ι]οιηθπΐ [65 πριΐ 
Πέγοβ. (ἐννέα πάντες) «αὶ ἀναϊθιξ τη8. πῃ 
βου ἀλη8 16 φάβδάιθ. Ῥυέβθηϊου ἰδ βῖρπε ἃ 
α᾽ ααΐγο5 οὐϊξ ὁ ἀπ ἔθ πὴρ5 ἃρβο]απηθπΐ ροῦάιι, 

187. Μιν, ἐμὶ ([6 58ογ), ἀόρεπά ἃ 1ὰ [ο]5 
οἵ ἀ6 ἐπιγράψας εἴ 46 βάλε. ---᾿ Ἐπιγράψας 
οϑὕ ΒΥ Ποηυπη8 46 σημηνάμενος, ἀγαπι [Ἀ11 
Π6 ΠΠΆΡΩΙΘ. ἴοὶ, ΑΥἸβγ 416. ᾿Πδβίθ. 511} 

ΤΟ βου ναῦοη [αϊΐα ἃ ρΡΥΌΡΟ5 ἀπ νϑιβ 47 : 
ἣ διπλῆν ὅτι οὐ γράμμασι τῆς λέξεως, 
ἀλλ’ ἐγχαράξας σημεῖα “ εἰ γὰρ κοινῶς 

ἤδεσαν γράμματα, ἔδει τὸν χήρυχα 
ἀναγνῶναι, χαὶ τοὺς ἄλλους οἷς ἐπεδεί- 
χνυτο ὃ χλῆρο:ς. όογοζ ἰὰ ποίο ΥἹ, 169, 
5. γράψας. 
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Τὸν μὲν πὰρ πόδ᾽ ἑὸν Χ. αμάδις βάλε, φώνησέν τε᾿ 190 
ς ν » ἌΨᾳ ἡ, , νὼ ἘΣ ΑΒΟΚΑῚ ἌΝ Ω φίλοι, ἤτοι χλῆρος ἐμὸς, χαίρω δὲ χαὶ αὐτὸς 

θυμῷ, ἐπεὶ δοχέω νικησέμεν Ἕχτορα δῖον. 
Ἀλλ᾽ ἄγετ᾽, ὄφρ᾽ ἂν ἐγὼ πολεμήϊα τεύχεα δύνω, 

, ΤῸ - "7 » 4 τόφρ᾽ ὑμεῖς εὔχεσθε Διὶ Κρονίωνι ἄναχτι 

[σιγῇ ἐφ᾽ ὑμείων, ἵνα μὴ Τρῶές γε πύθωνται, 195 
4. ΝΠ 05 ῃ 2  , ἫΝ “7 ἠὲ χαὶ ἀμφαδίην, ἐπεὶ οὔτινα δείδιμιεν ἔμπης. 

Οὐ γάρ τίς με βίῃ γε ἑλὼν ἀέχοντα δίηται, 
" » , 5 Χ 2, ᾽ς. Ἃ δ, ΩΝ οὐδέ τι ἰδρείῃ, ἐπεὶ οὐδ᾽ ἐμὲ νήϊδά γ᾽ οὕτως 

Ρ" » Ἢ - Γ . ἔλπομαι ἐν Σαλαμῖνι γενέσθαι τε τραφέμεν τε]. 
Ὡς ἔφαθ’ - οἱ δ᾽ εὔχοντο Διὶ Κρονίωνι ἄναχτι᾽ 900 

ὧδε δέ τις εἴπεσχεν ἰδὼν εἰς οὐρανὸν εὐρύν᾽ 

Ζεῦ πάτερ, Ἴδηθεν μεδέων, χύδιστε, μέγιστε, 

δὸς νίχην Αἴαντι καὶ ἀγλαὸν εὖχος ἀρέσθαι" 
εἰ δὲ χαὶ ἝἝχτορά περ φιλέεις καὶ κήδεαι αὐτοῦ, 

ἴσην ἀμφοτέροισι βίην καὶ χῦδος ὄπασσον. 205 

“Ὡς ἄρ᾽ ἔφαν Αἴας δὲ χορύσσετο νώροτπι χαλχῷ. 

Αὐτὰρ ἐπειδὴ πάντα περὶ χροὶ ἕσσατο τεύχη, 

σεύατ ἔπειθ᾽, οἷός τε πελώριος ἔρχεται Ἄρης, 
“ 3... δὲ ) 7 ϑυ  ὟΣ οἹ 7 ὅστ᾽ εἶσιν πόλεμιόνδε μετ᾽ ἀνέρας, οὕστε Κρονίων 

θυμοδόρου ἔριδος μένεϊ ξυνέηχε μάχεσθαι. 910 
- 7,5 “ “ ] ο ΕῚ - 

Τοῖος ἄρ Αἴας ὦρτο πελώριος, ἕρχος Ἀχαιῶν, 

1989, Δύνω, νερο δύω. 1,6 561Π5 6ϑὲ 16 
τηόπιθ. ϑολοίϊος : ᾿Αρίσταρχος, δύνω - 

ἄλλοι δὲ δύω. 
198-199. Σιγῇ-...  εΥ5 τηαυύαό5. 4᾽Ὁ}06]5 

ἀλη5 ἰ6 πηδημπβοῦι 46 6156. [|5 ἀναϊθπὶ ὁ 
οοπάαπηπόβ ρὰν Δέποσοϊε δὲ μὰν ΑὙἸΒΙΟΡ ὰη6 
6 Βγυζάποθ ἁνὰπὶ ἀ6 1’ δῖ μὰν ΑὐἹβίαγαῃθ. 
Τα Πόεὸ86. δϑὺ [πα 66 511" 66 416 6658 ῬΆΤΟΪ 65 
6 8011 Ροϊηΐ ἀλη5 16 δσαγδοίότο 4 Α]ὰχ, οἵ 
4υ᾽ Α]αχ 5 οοπίγραϊς υἹαϊοα]οηθηΐ αἾυπο 
ΡἈγα86 ἃ }᾽δυῖΐῖγο : ὅτι οὐ χατὰ τὸν Αἴαντα 
οἱ λόγοι, χαὶ ἑαυτῷ ἀνθυποφέρει γε- 
λοίως. 

ι9ῦ. Σιγῇ ἐφ᾽ ὑμείων,, ἑαοίέδ νοδιδοιίηι, 
1η ΣΙ Θαγ πηθπΐ : πη ] πη ης. 

197. Ἑλών, νμίρο ἑχών. «ϑολοίϊος : 
᾿Ἀρίσταρχος διὰ τοῦ λ, ἑλών. -- Δίηται; 
ἀθ δίεμαι, ἀδη8 18 856Ππ5. δοι : [δὰ {π|γ. 

ΑἸΠΘι5 δίεμιαι 5᾽ρηῖῆςθ 5 ὁρουπναπῖθι, 5᾽6η- 
[αν 

198, Νήϊδα, γεάθηι, πουῖοα, 
199. Ἐραφέμεν ἐᾳφαϊναυϊ Ἰοὶ ἃ τραφῆναι : 

ἐἀἰμοαΐμηι 6556. 

202. Ζεῦ πάτερ;... ογ62 ἰὰ ποῖα ΠῚ, 
270. : 

504, Εἰ δὲ χαί, πιᾶ]5 51 Ρουγίαπι (εϊ 
ΠΟῸῚ Ῥὰβ φιροίφιιε). 

209. Ἐἶΐσιν, ἱπργοάϊειν, Οοδὲ Ἰ'οχαοῖ 

ἐφαϊναίθηι ἀθ ἔρχεται 4υἱ ρνόοδαθ. 
210. ἔριδος μένεϊ, οοπέθηξϊοπῖς νἱ. 

(δῦ δβχρυθδδίοι ἃ 16 πη πι86 56Π8 416 ἈΪ115 
μααΐ, γαγθ 111, ἐξ ἔριδος. ὙΟΥ͂ΘΖ 8115851 

]ὰ ποῖ 1, 8. [6 πιοῖ μάχεσθαι ἀόρεπά 1εὶ 
ἂς ξυνέηχε, οἵ 1] μἾὟ ἃ μὰ5 46 ἀἸδοιιβ51 0} 
ῬΟΒ5}}016. ὁοιημηθ ἰαπς 165 Ραδϑδᾶροϑ οὰ ἔριδι 

εϑὲ 861}, 
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μειδιόων βλοσυροῖσι προσώπασι᾽ νέρθε δὲ ποσσὶν 
Με Ὰ χ “ ͵  ῆρας ἐς ἤϊε μαχρὰ βιδὰς, κραδάων δολιχόσκιον ἔγχος. 
Τὸν δὲ καὶ Ἀργεῖοι μὲν ἐγήθεον εἰσορόωντες " 
Τρῶας δὲ τρόμος αἰνὸς ὑπήλυθε γυῖα ἕχαστον, τ. 

ἽἝχτορί τ᾽ αὐτῷ θυμὸς ἐνὶ στήθεσσι πάτασσεν᾽" 

ἀλλ᾽ οὔ πως ἔτι εἶχεν ὑποτρέσαι, οὐδ᾽ ἀναδῦναι 
- ἘΕΜιις 2 ᾿ ΄ “ ἂψ λαῶν ἐς ὅμιλον, ἐπεὶ προκαλέσσατο χάρμη. 

Αἴας δ᾽ ἐγγύθεν ἦλθε, φέρων σάχος, ἠύτε πύργον, 
χάλχεον, ἑπταδόειον, ὅ οἱ Τυχίος χάμε τεύχων, 220 

σχυτοτόμων ὄχ᾽ ἄριστος, Ὕλη ἔνι οἰχία ναίων ᾿" μων ὄχ᾽ ἄριστος, ὝΛλη ἔνι οἰκία ναίων 

ὅς οἱ ἐποίησεν σάχος αἰόλον, ἑπταδόειον, 

ταύρων ζατρεφέων, ἐπὶ δ᾽ ὄγδοον ἤλασε χαλχόν. 

Τὸ πρόσθε στέρνοιο φέρων Τελαμώνιος Αἴας, 

στὴ ῥα μάλ᾽ Ἕχτορος ἐγγὺς, ἀπειλήσας δὲ προσηύδα" 220 

Ἕχτορ, νῦν μὲν δὴ σάφα εἴσεαι, οἰόθεν οἷος, 

οἷοι χαὶ Δαναοῖσιν ἀριστῆες μετέασιν, 

χαὶ μετ᾽ Ἀχιλλῆα δηξήνορα, θυμολέοντα. 
Ἀλλ᾽ ὁ μὲν ἐν νήεσσι χορωνίσι ποντοπόροισιν 

χεῖτ᾽ ἀπομηνίσας Ἀγαμέμνονι, ποιμένι λαῶν᾽ 

212. Μειδιόων βλοσυροῖσι προσώπασι, 
ΒΟΌΣΙΠΐ ἀνθὸ τἀπὶ σίδασα ἀσόποῃο, 1] οϑὶ 

ὀϊοππαπὶ 46 165. ὙΠ 65 πο θΡη 685, 48] 

οπΐ ἴαῃΐ ἀἸδδουίέ δὰ} δαχρυόεν γε)άσασα, 
Π᾽δΙθηΐ Ἰᾶπιαῖ8 δοηρέ ἃ οἰΐον σοῖο ἃ έγΘ 
ἈΠΕ δ56, 411 π᾿ θϑὲ Ῥὰ5 ΤΟ] η5 ΘΧΡΓΈΒΒΙΥΘ 
ΠῚ ΠΠΟΪΠ5. ΔΕ ΠΏ] }} 16. Τὰ [ογ πιὸ προσώπασι 
(ρουν προσώποις) 5 ρρο56 απ Ρ]αν16] προ- 
σώπατα, 41 658 δῃ οἴϊες ἐδπε Ἠοχπηὸγθ, 
Οἀγοεεόε, ΧΥΠΠ, 193. ΕἸ]6 βιιρροϑβα δἰι551 

τ 5 ΠσΆ ΠΟ. πρόσωπας, προσώπατος, πιὰ15 
ὁπ. ΠἾΘΠ ΘΟΠΠαΐδ μὰ5 ἀ᾽ΘΧΘΙΊΡΙΟ. 

23ιὅ6. Ἕχαστον, ἀρροβιίοη ἃ Τρῶας : 

ἰε5ς Τγογοις οἰαοιι, Ῥοὰν ομαοωτι αδς 

ΤΙ ογόπ5. 

2416. Πάτασσεν, Φαΐέαϊέ, ἀλτη8 16 5615 

ἱπέγδηϑι, ϑολοίίος : ἐπέπαλλεν, ἐπήδα᾽ 

ἐν παολυῷ χαὶ χινήσει. 
218. Χάρμῃ ἐᾳυϊναυϊ ἃ εἰς χάρμην : 

αὐ οορίαηιοιν, ἃ ἴὰ Ἰαΐεθ σαονυιὸγο. 

220, Τυχίος. (6 Τγολῖιβ πἶθοῖ ροϊηξ 
οοηπα αἰ Ἀ1Π|6γ5. 

221. Σχυτοτόμων, (65 [41Π|6ὰγ5 46. ον 

290 

(ει ποη Ρᾶ5, 465 Θουγουθιι 5). ΜΙ όπιθ ἀδὰπϑ ἴδ 
σύος ογΡαἸπαῖνο, σχυτοτόμιος 5Ι|5η166 Βουν- 

ΤΟΙ οἵ ΘΟΥἀΟΠΠΙΘῚ, Ο6]ὰ1 4] πιϑῦ 16 οἰ] 
6 ΟαΥγ6, δ᾽ ΠῸΠ Θαὰ1 4ὰὶ ργέραγα [65 
Ρθᾶιχ. -- ὝΛλῃ ἔνι, ἃ Ηγ!έ (επ Βέοι!ο). 
ὝΟΥΘΖ2 165 ποίθβ 1, δὅ00 εἰ Υ͂, 708. [οἱ], 
Βσαθοι, ΙΧ, Ρ. 408, ἃ ρῥΓΙΟρΡοΒ5 46 ἰὰ ἰθοοπ 
ἀθ Ζόποάοία, “Ὑδη, τοπιᾶγαιθ 4α᾽ Α]ὰχ 
Βογα 116 ΘΠοτΌΠμου θη Ἰοἱπ 5ὸπ Ποπο ἴον, 
51. ΤΟΙ 5. ἀναϊὲ Βαθτ6 Ἡγάέ δὴ Τγα!: 

οὐ γὰρ ὁ Αἴας ἐκ τῆς Λυδίας τὸ σάχος 
μετεπέμπετο. Οδιία γέβοχιομ οϑὲ ἀ᾽ Ατὶ- 
βίαν 46, σοιηπι ἰοαΐ 66 46 ϑἔγάθοη ἃ ποῖέ 
50} Ἡγ]έ, ον 62 [,6}1}5, ἀγΈ 916 Π γάς, Ἡ γγίο. 

229, ῬἙπταθόειον, αὺχ 5ερῖ οὐ 46 
Ρααυΐ (ϑαρονροβόβ). Ουἱάς, όἑαγιονρμίιοδες, 

ΧΠΙ, 2 : « βγρις δὰ [05 Οροὶ ἀοπλῖπιι5 

« σορέοπιρίοὶς ΑἹᾶκ. » 

296. Οἰόθεν οἷος. ογα ρΡ]..5 πᾶὰὶ ἰὰ 
ποία ἀμ νϑὺβ8 39. Ἀθιπάσααρζ 1] 0 πὶ 

οἰόθεν οἷος, οἷοι. 

230. Κεῖτ᾽ ρμοὺν χεῖται : 7αοθέ, τϑϑῖα 
Ἰπαιη 16. 
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ε - 7 “Μπ » “Ἁ 7 " ΄ ἡμεῖς δ᾽ εἰμὲν τοῖοι οἵ ἂν σέθεν ἀντιάσαιμεν, 

χαὶ πολέες. Ἀλλ᾽ ἄρχε μάχης ἠδὲ πτολέμοιο. 
Τὸν δ᾽ αὖτε προσέειπε μέγας χορυθαίολος “Ἑχτωρ᾽ 

Αἴαν Διογενὲς, Τελαμιώνιε, κοίρανε λαῶν, 

μή τί μευ ἠύτε παιδὸς ἀφαυροῦ πειρήτιζε, 230 

ἠὲ γυναιχὸς, ἣ οὐχ οἶδεν πολεμήϊα ξογα ᾿ΑΝΝ, ἰχος, Ἢ ν πολέμηϊίᾶ ἐργά- 

Αὐτὰρ ἐγὼν εὖ οἶδα μάχας τ᾽ ἀνδροχτασίας τε" 
Ὰ Ἀν. οἶδ᾽ ἐπὶ δεξιὰ, οἶδ᾽ ἐπ’ » Ὰ , ΩΣ ἀριστερὰ νωμῆσαι βῶν 

ἀζαλέην, τό μοί ἐστι ταλαύρινον πολεμίζειν᾽ 

οἶδα δ᾽ ἐπαΐξαι μόθον ἵππων ὠχειάων᾽ 280 

οἶδα δ᾽ ἐνὶ σταδίῃ δηίων μέλπεσθαι Ἄρηϊ. 

281. Τοῖοι οἵ, ἑαϊθ5 φιιὶ, οἾ 6581 ἀ- αἶγα ἐὲ 
φιῖ: ΘᾺΡΔὮ]65 46, 6π ἐϊαϊ ἀ6, θοη8 Ρουγ, 

ϑολοῖϊος : οἱ γχλωσσογράφοι τὸ τοῖοι ἀντὶ 
τοῦ ἀγαθοί. : 

282. Καὶ πολέες, οἔΐαηυ παι εἰ, τηθπιθ 

6. φγρὰπα ΠΟΠΊ ΓΘ, Οὐδὲ ἀπὸ οχαρόγαϊοπ 
Ῥαιγιοῖ 6, Ραΐϊβαπθθ. πριαΐ 5θυ]θηηθηΐ 5᾽΄6- 
ἴαϊθπῦ οσὰθ 6η. ὁϊαϊ ἀ6 Ἰαΐίον οσοπίνο Ἡρδοΐου, 

οἵ «αΐιη μέγοβ οοηπηθ ΝΙόπό] 5 μὰν αἱξ Ῥὰ5 
οϑό ρϑυβιϑίθυ ἀη5 8505. ῬΥΘΠΊΙΟΥ 6556, 
-- Ἄρχε, δομληθηθθ, Α͵αχ νϑιΐ γθοθν 

6 Ῥγθιηῖθ οοαρΡ. Οπ νοὶξ 4π6 ἰὰ σέπόγοϑιϊέ 
ἀϊίθ. ΟΠ νυν] β 46. π6 τη 10 Ρᾶ5. ἃχ 
ἈΠοΙθη5. Οὐὰπὲ ἃπὰ ρ]ὀοπαβθμιθ μάχης ἠδὲ 
πτολέμοιο, οπ 16 τοίγοινθ ἀδη5 Ὑ]Ρρ1]ο, 
Επόϊάε, ΧΙ, 113: μιιρπας θὲ ργωῖϊα. 

28ὅ. Μή τί μευ.... (δ. νϑ 18 56 ἴθυπηῖπθ 
ΡΥ ἔγο]5 βροτέεϑ. 

288-299, Βῶν ἀζαλέην, 16 ουἱν ἠδ αι 
βόοῃό, ο᾽οβι-ἀτ-άῖγο ’Ι6 ουΟ οΣ [α1Ὁ ἀ6 ομ]ν 

ἀθ Ρααυΐ ργέρανό. μϑδολοίϊος : βῶν, βοῦν 
Δωριχῶς" τὴν ἀσπίδα, ὅτι ἐκ βοείων ἐστὶ 
δερμάτων. Ἠοπιὸνε αἷξ ΔΠ]Π]Θὰγ5, ΧΙ, 187- 
188 : βόας αὔας ὑψόσ᾽ ἀνασχόμενοι. Δὰ 
᾿οὰ 46 ἴὰ [ογπιθ ἀουίθππθ βῶν ροὺν βοῦν, 
Ἡόγοάτοη ᾿Ιιϑὰϊ: βῶ, οοπίναοία ρου βόα. 
ΑὐἸϑίορἢαπθ 46 Βυχᾶποθ ἅναϊξ οουγῖσό βῶν 
οη βοῦν, ἰὰ [ογνπιο να] ρσαῖγα, 

289. Τό, ἀ᾽ ἀργὸβ 1658 ϑολοίϊο5, 6ϑὲ βοὰν 

διὰ τοῦτο, δι᾽ ὅ : ἑάοίνοου οὐ φιιαν δ ; οοπιβό- 
ἀαδπηηθηΐῖ, οἾδδὲ Ροῦνχιοὶ, ΑἸουβ μοί ἐστι 

ἐᾳχαΐναιςξ ἃ ἔξεστί μοι, οἱ ταλαύρινον ο5ῖ 
ΡΙ.5 Ἀἀνου]οπιθηΐ : πολεμίζειν ταλαύρι- 
νον, Θοπηἰ)αϊΡο ἀνθὸ τππὶ ὁοιΓᾶσ 6 ̓πν]π0}}} 16. 

Οπ ρϑὺὰῤδ ἃιιδδῖὶ ςοποιόσοῦ ταλαύρινον 
οοιημη6. ἰθ δ]6ὲ ἀθ 1 Ἰ Π μη, ΟἾο5ὲ δ] η5ὶ 
46. Ἰ᾽ὁμίοπά αἱ. ΑὙἸβίαυαμ6., 41 ἐνδάπ 

Ι6 πιοῖ ρὰν εὔτολμον, οἵ ποη μὰν εὐτόλμως. 
Τ᾽ αῖτε5. ἱπίογργὸΐοπὶ ἰὰ ρῇγαβα : τοῦτό 
ἐστί μοι, οὐἶα ὁ5ὲ ἃ πισὶ, οοία "16 σορές; 
ἀ᾽ αι 165, τό ἐστί μοι, Θοτηπιθ ἥ ἐστί μοι, 
γὰρρογίαῃϊ τό, ΡᾺΥ τηόζαϊθρβε, ἃ βῶν : ἐόψιιοῖ 
δοιιοῖ τ)" "16 56) 8; ἀ᾽ ααῖτο5, ὅ ἐστί μοι, ἀδῃ5 
16 56π5 ἅτι [ὉΠ ΠΙ5Π6 {μὸ πῖθα 65 νἱρξι5, 
66 401 ἀοππα τ Ρ6ὰ 46 ]Δοίαποα ἃ Ηροΐου: 

ἑαπὲ 76. σις ναϊϊέαπέε ἃ ἰα φίθΡγ6. --α Το- 
λαύρινον. ὕογα2 ἰὰ ποίο Υ͂, 289, [οἱ, Ατὐἱδ- 
ἵν ααθ γόρδτο 5805 οὐ βουναίοη 5} 66 τπηοῖ : 

οὐ γὰρ ἣ ῥινὸς ἔγχειται, ὡς φήθησάν τινες. 
ΠῚ ἔατιῦ σοπν θη] Ρουγίαπΐ Τα ἀρτὸβ γωμῆσαι 
βῶν, ἰ6 τοῦ ταλαύρινον 56ΠΆ}0}]6. ἁγνοὶ ἐἰέ 
115 ΡΟ ΓΆΡΡοΙον ἢ1Δ6ε ἀθ οἷν δὲ ἀθ "οὰ- 
ΕἸτΘΡ. ΟἾδδὲ βρόῖιν οοΪὰ δᾶης ἀοαΐθ 486 486]-- 

{4π|65-1Π5 Ῥγοροβαϊοπὲ αἰ ἜΧΡΠΖΈΟΙ τό ΘΟ ΠΊΠῚ6 
ὉΠῸ πηόία]θρ56 μουν ἥ;, 58 γὰρρογξαηξ ἃ βῶν : 
ΠΙΆΠΙΘΙ 16 ὈΟΘΟΙΙΟΡ, ψξ οϑὲ ῬΟσ τηοὶ τ 

ποσοπ 486. οομηβρδίίντα ταλαύρινον. Νόοιιδ5 
ἃ] οατο 5 οἱ, ἃ ῬΡΟρο5 ἀπ πιοῦ ταλαύρινος, 
486 ἰὰ ἀἸρμιποηριιθ αὖ οϑὲ ροῦν ΑΕ, σἂν 1 

ΗὟ Ροΐπὶ ἀν ἀδη5 ταλάω πὶ ἀδη5 ῥινός. 

Οδδὺ ἀπ ἐϊραμηπια ΘρΡΠ ΟΠ 6 αὶ ἃ [αϊξ 
ἴὰ ἀἸρμτμοπραθ. 

240. Οἷδα.... (δ. νϑὺῦθ 58. [θυ ΠΩ Π6 Ρὰ" 
ἰγ01» ϑροπάόοδ8. 

241, Σταδίη, 5οιι5-Θπΐοπάα μιάγῃ. δολο- 

ἐϊθ5 : τῇ συστάδην μάχῃ. 1] 5᾽ρσὶξ ἀ6. Ἰὰ 
Βαΐα116 οὰ 1᾽Ὅπ οομαθαξ Ρ]οα ἃ μὶθά, ΘοΡἢ5 

ἃ ΘΟΥΡ8.» ῬᾺ ΟΡΡΟΒΙΟῺ ἃπχ 5 0165 Θβοὰγ- 
το π0}165. Ηοιπὸγα αἰ{, ΧἼ1Π, 814 : ἐν στα- 

δίῃ ὑσμίνῃ. -- Δηΐων, νεἰσο δυΐῳ. ϑολο- 

ἐϊθς : Ἀρίσταρχος σὺν τῷ ν, δηΐων, πλη- 
θυντιχῶς. ἄνες ἴὰ νυ] σαῖθ, οἱ πἾὰ 4αἾ 6 

ὁριὸΐο θὰ πα]8 ἀπ ἄΐοιι ΝΙανδ5; ἄνθος ἰὰ 16- 

φοη. ἀ᾽ Αυιδίασαθ, οἢ. ἃ ὰἢ Θχοο θη ἀρ Ρ61- 
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Ἀλλ᾽ οὐ γάρ σ᾽ ἐθέλω βαλέειν, τοιοῦτον ἐόντα, 
λάθρῃ ὀπιπτεύσας, ἀλλ᾽ ἀμφαδὸν, αἴ χε τύχωμι. 

Ἢ ῥα, καὶ ἀμπεπαλὼν προΐει δολιχόσχιον ἔγχος, 

χαὶ βάλεν Αἴαντος δεινὸν σάχος ἑπταῤόειον, 20 
5 7 ᾿ Ὰ ἉὉἋ “, εῦ “» »Ἀ Ι “» ἀχρότατον χατὰ χαλχὸν, ὃς ὄγδοος ἦεν ἐπ᾽ αὐτῷ. 

ἝΣ δὲ διὰ πτύχας ἦλθε δαΐζων χαλχὸς ἀτειρής " 
" Ὁ 9 ς ἣν ς .Ν , , ν 
ἐν τὴ ὃ ἑόδομάτη ῥινῷ σχέτο. Δεύτερος αὖτε 

Αἴας Διογενὴς προΐει δολιχόσχιον ἔγχος, 

χαὶ βάλε Πριαμίδαο χατ᾽ ἀσπίδα πάντοσ᾽ ἐΐσην. 290 

Διὰ μὲν ἀσπίδος ἦλθε φαεινῆς ὄόριμον ἔγχος, 

χαὶ διὰ θώρηχος πολυδαιδάλου ἠρήρειστο᾽ 
Ὲ ἀντικρὺ δὲ παραὶ λαπάρην διάμιησε χιτῶνα 

ἔγχος" ὃ δ᾽ ἐχλίνθη, καὶ ἀλεύατο ἦρα μέλαιναν. 
Τὼ δ᾽ ἐχσπασσαμένω δολίχ᾽ ἔγχεα χερσὶν ἅμ᾽ ἄμφω, 200 

σύν ῥ᾽ ἔπεσον, λείουσιν ἐοικότες ὠμοφάγοισιν 

ἢ συσὶ χάπροισιν, τῶντε σθένος οὐχ ἀλαπαδνόν. 

Πριαμίδης μὲν ἔπειτα μέσον σάχος οὔτασε δουρὶ, 

οὐδ᾽ ἔρρηξεν χαλχὸς, ἀνεγνάμφθη δέ οἱ αἰχμή. 

Αἴας δ᾽ ἀσπίδα νύξεν ἐπάλμιενος᾽ ἡἣ δὲ διαπρὸ 200 

ἤλυθεν ἐγχείη, στυφέλιξε δέ μιν μεμαῶτα, 
τμήδην δ᾽ αὐχέν᾽ ἐπῆλθε ᾿ μέλαν δ᾽ ἀνεκήκιεν αἷμα. 

ἀἴεθ ἀθ ἐνὶ σταδίῃ. --- Μέλπεσθαι Ἄρηϊ. 
Τ,Ἰπϊονρσέζαμτιοη να]ραῖγο, εδἰθοέανὶ 7] ανίς 

(ἐλ μη8 51} Υ ἁναϊξ τέρπεσθαι), π6 ἐἰοπῖ ἃπ- 
ὁπ Θομηρίθ 468 ἰὰ ναϊθιν ἀθ μέλπομαι, ἀδη- 
56} Οἵἷάζ σφ ϑἤοαον αἀ᾽ ἀρνὸὲ8. ππὶ τ τη 6. τηπ- 

5101]. ὙουοΖ ἰὰ ποίβ 1, 473, 501: μολπῇ. 
Μόπιθ θῃ π᾿ Ἰηϑιϑίδηϊξ βοὶπέ ἃ 1ἃ γἱραοαν 58} 
16 5615 ῬΓΌΟΡΙΘ, 1} Υ ἃ του]ουγβ θ]5 486 16 
51 Π}}0} 16 Ρ] 151: 46 509 "ατγο. Ἠθοῖου ας φαἢ] 
δαΐϊξ ἤσιιγοῦ [65 την οπιθηΐβ σα θπούόβ (αὶ 
Ρ]αἰδοπὲ ἃ Νίαγβ ; 411} δηΐθπά ἰὰ ἄληβα δὴ 
᾿Ρ̓Βοπποαν 46 Νανβ. ΠΠ Υ ἃ, ἀδη8 165 .,ϑολο- 
ἐΐες, (65 Ἰηϊτογργόζαϊομβ ἀϊνθυρθπίθϑ: πηδῖ5 
ἘΠῸ ἀθ 665 ᾿πίθυργόϊζαϊ!ομι5. δὲ τοιιὲ ἃ [αἱὲ 

οομίογπη ἃ ἰὰ ἀοοίγῖ πο ἀ’ Αὐἰϑίαγχιο : χινεῖς- 
σθαι εὐχερῶς χαὶ ἐμπείρως κατὰ μάχην. 
Αργνὲβ ἐπαΐξαι μόθον, 1ἴὰ ἄδη56 5616 ρμϑαῖΐ 
ΘΠΟΠ ΟΡ; δὲ ο᾽εδὲ ἀϊΐπο ἄδηθα «᾽}} δϑβὲ 
αρϑίίομ, πηὰὶθ ἀἶπ6 ἄληθ6. βδόνοιιϑθ, πὶ 

οομηβαΐ ἃ μἱεα ἀδη5 165 χὸρ]ο5. 

246. Ἀχρότατον χατὰ χαλχόν, διμ):- 
γγιτεγην α(ὦ 55: ἄλτι5 1ὰ ραΡΠΠ ΡῈ ἀ᾽ ΙΓ π 4] 

σοαῦντγαὶξ χιόνι ασθιηθηΐ 165 86 ρ0ὺ ΟΙΜΠ15. 511- 
Ραγροϑόϑβ. 

260-254. Καὶ βάλε.... ὕογοξ 1Π1|, 866- 
860 εἱ 168 ποΐθβ 8511} 665 οἷ πῇ ὑϑ 8. 

267. Οὐχ ἀλαπαδνόν (ποπ [Ἀ1}}]6) 5ἰσἢ]- 
ΒΘ, ἀ’ ἀργὸς Ιὰ να]θαν ἀπ ἴοαν πόρσδε!, εἰτωιὸ 
νος θαι βαογαϊηαῖν»6, ΟἾ 688 αἰηϑὶ φυίζζαιι- 
εἰαίπι5, πὸη Ἰομό, βἰσῃμθ ἀὰπη5. ὙΊΡρΙο, 

Οὀονρίφιιοα, {Π1, 6. ΔοταΙπΆ 06. 

259. Χαλκός, 1’ αἴγαϊα (46 1ὰ Ιᾶποο ἀἮδρο- 

ἴον"); νμΐοο χαλχόν, ἴὰ Ῥ]αχιιο ἀ᾽αἰγαὶπ (Δα 

ΒΟθΟΙΙΟΥ 4’ Α]αχ). ϑολμοῖϊος ἕ Ἀρίσταρχος 

διὰ τοῦ σ, χαλγός. Ανες [ὰ Ιδροη ἀ᾽ ΑΥὐιϑίασν- 

4π6,. 1] (αὖ δοι5-θηίθπανα 6 οοπιρ!όμπιοηξ 

σάχος. 

362. Τμήδην, ὁπ. σΘοπραπέ : δα ΘΗ ΑΙ] ΔῈ ; 
διη5 Ῥόπόϊγου ἃ ἰοπά. «ϑολοίϊθς : τμητι- 

χῶς, ὅσον ἐπιτεμεῖν χαὶ οὐχ εἰς βάθος 



200 ΙΛΙΑΔΟΣ Η. 

᾿λλ᾽ οὐδ᾽ ὡς ἀπέληγε μάχης κορυθαίολ 

[Ὑ11Π] 
. 

Λος ἘΚΤΩΡΙ 

ἀλλ᾽ ἀναχασσάμενος λίθον εἵλετο χειρὶ παχείη; 

χεί μενον ἐν πεδίῳ, μέλανα, τρηχύν τε μέγαν τε’ 26 

τῷ βάλεν Αἴαντος δεινὸν σάχος ἑπταθόειον, 
ῇ 3 “ ἥ μέσσον ἐπομφάλμον: περιήχησεν δ᾽ ἄρα χρλοιό "Ἄ 

Δεύτερος α αὖτ᾽ Αἴας πολὺ βείξογα λᾶαν ἀείρας 

ἧχ᾽ Ε δ ρῶς ἐπέρεισε δὲ ἵν᾽ ἀπέλεθρον, 

εἴσω δ᾽ ἀσπίδ᾽ ἔαξε, βαλὼν μυλοειδέϊ πέτρῳ, 970 

βλάψε δέ οἱ φίλα γούναθ᾽" ὃ 
ἌΣ) 4 ῇ 

ὃ ὕπτιος ἐξετανύσθη, 

ἀσπίδ᾽ χρδτλβει τὸν δ᾽ αἶψ᾽ ὥρθωσεν Ἀπόλλων. 

Καί νύ χε δὴ ξιφέεσσ᾽ αὐτοσχεδὸν οὐτάζοντο, 

εἰ μὴ κήρυχες, Διὸς ἄγγελοι ἠδὲ χαὶ ἀνδρῶν, 

ἦλθον, ὁ μὲν Τρώων, ὃ δ᾽ ᾿Αχαιῶν χαλχοχιτώνων, 9715 

Ταλθύδιός τε χαὶ ᾿Ιδαῖος, πεπνυμένω ἄμφω" 

μέσσῳ δ᾽ ἀμφοτέρων σχῆπτρα σχέθον " εἶπέ τε μῦθον 

χῆρυξ ᾿Ιδαῖος, πεπνυμένα μήδεα εἰδώς " 

Μηκέτι, παῖδε φίλω, πολεμίζετε, μιηδὲ μάχεσθον᾽ 

ἀμφοτέρω γὰρ σφῶϊ φιλεῖ νεφεληγερέτα Ζεύς" 280 

ἄμφω δ᾽ αἴχμιητά᾽ τόγε δὴ καὶ ἴδμεν ἅπαντες. 
Νὺξ δ᾽ ἤδη τελέθει" ἀγαθὸν χαὶ νυχτὶ πιθέσθαι. 

Τὸν δ᾽ ἀπαμειθόμενος προσέφη Τελαμώνιος Αἴας" 

τρῶσαι. --- Ἀνεχήχιεν, γαϊ{ 1... οα μ]αιὸς 
σοὐἐϊέ, 11 τ β᾽ἀρὶξ 46 ἀπο Ὀ]δββϑιγα 16- 
σὸγο. 

207. ᾿Επομφάλιον, Δα] 6ς.: ἃ 1 6πάτοιϊε 
οὐ εδῇ ἴὰ θο856. οδπίμαϊο, 1ὰ 5}1}16., [6 

ΠΟΙ} ἀὰ ΒΟποΙ Ιου, ἡ ογ62 1ἃ ποίο ΤΥ͂, 448. 

269. Ἐπέρεισε, 11 ἀρρένγὰ (1] δρρίταὰ, 

1] ᾿πηρΡυ]Π8).,. ἃ Ῥοιμ οοπιρ]όπιρηϊ ἵν’ ἀπέ- 
λεθρον. Θιυοϊᾳιιοβτιπθ Ρυθηπομΐ,, τηὰϊβ ἃ 
ἴονέ, 66. σϑῦθ 6 ἀλπ5 τ 5615 Δ 50}πι, δον - 
δες δ5ί, οἱ ἴοπι 46 ἵν’ ἀπέλεθρον τιπ6ὸ οχ- 
Ῥ θϑδοπ. δάνθυθια] 6 (ανθο ἀπ [Όγοθ ἴπι- 

Π16Π56). 

270. Μυλοειδέϊ, φρ,οθθθ. ΘΟΠΊΠΠΘ. τΠ6 

χηθιΐθ. ὙΠΓΡΊ], πόϊάο, ὙΠΠ, 200: 
«νοι νν γαΒθΒ4π6 μιοΐαρίδιι τπϑαϊ. » 

272. ᾿Ασπίδ᾽ ἐνιχριμφθείς, νμῖρο ἀσπίδι 
ἐγχριμφθείς. 1, ὁ!]5᾽ὁ0π ἀ6 [Ἰὸξα 6ϑὺ βαγαμε 8 

ἸοΪ ῬὰΡ Αγίδίασιθ, αἰποὶ {πὸ Ἰ᾽ὀου ταν 8 

ἐνιχριμφθείς. Ηοπιὸχο ἀξ δε] πιθηξ 4α Ἤθο- 

[ΟΡ 5᾽δδοῦ ἈρΡργοομό 46 80π [οι 6, ΡΟΣ 

αἶγα 416 50η Βομο ον, ἔγαρρέ ῥὰν ἰὰ θίθυυθ, 

14 πουγὶό, [γοϊβϑό, ὀογαβό. ΟἾθββδῇ πῇ οχθπὴ- 

ΡῈ ἀς ᾿πποῖρ. 
274-276. Κήρυχες.... ἦλθον. Αὐ]δίαν- 

416 ἀἷδ 1165. «α οπιὸνο ποθ [1556 

ΠαΘΙ φαθίοῖ5. ἃ ϑαρριόου. 165 ἀπίῤφοῤάθῃηί5, 
4παπα 115 586 ἀδνίηθπὶ αἀἾ διιχ- πηόπιθ5. ΑἸπ51 

οἶδϑῦ γόμπιιβ “πὶ βηνοὶθο [ν]5 ἃ Ηὀϊὸπο, 1{Π1, 

121; οἵ 165 πόγαιιιβ, 1οὶ, πα πίον υ θη πθηΐ {116 

Ρὰγ ᾿ογάνθ (65 χοΐβ. ϑδολοίος : κατὰ τὸ 

σιωπώμενον δὲ οἱ ἡγεμόνες αὐτοὺς πέμ.- 
πουσι. 

2760. Ταλθύόιος.... Οπ 56. γάρ }061|6 416 
ΤΆΪΠν]}015. οϑὺ ἴθ πόγαπι ἀ᾿ Αραιηθπίηοη, εἴ 

Τά όιι5 οὐαὶ 46 Ῥυΐδμηι. 

281. Ἄμφω ὃ δ᾽ αἰχμιητά., 5οιι5-Θπΐοπάτι 

Ιο ἀπ6] ἐστόν, σοιι5 ὁϊ65. 

282. Νὺξ. νον τελέθει, 1 πυὶϊξ οχίϑίθ. 
ο᾽δϑι-ἃ -αἰγο 1] [α1ὖ πα. 
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᾿Ιδαῖ᾽, Ἕχτορα ταῦτα χελεύετε μυθήσασθαι" 

αὐτὸς γὰρ χάρμηῃ προχαλέσσατο πάντας ἀρίστους. 28ὃ 

᾿ Ἔν Ἐν ΓΈΨΕ, ᾿ ᾿ 
Ἀρχέτω ᾿" αὐτὰρ ἐγὼ μάλα πείσομαι, ἧπερ ἂν οὗτος. 

Ι] “΄ 

Τὸν δ᾽ αὖτε προσέειπε μέγας κορυθαίολος ἝἝχτωρ᾽ 

Αἷαν, ἐπεί τοι δῶχε θεὸς μέγεθός τε βίην τε 

χαὶ πινυτὴν, πέρι δ᾽ ἔγχει ᾿Αχαιῶν φέρτατός ἐσσι, 

νῦν μὲν παυσώμεσθα μάχης καὶ δηϊοτῆτος 290 

σήμερον" ὕστερον αὖτε μαχησόμεθ᾽, εἰσόκε δαίμων 
ἄμμε διαχρίνῃ, δώῃ δ᾽ ἑτέροισί γε νίχην. 
Νὺξ δ᾽ ἤδη τελέθει ἀγαθὸν χαὶ νυχτὶ πιθέσθαι" 

ὡς σύ τ᾽ ἐὐφρήνης πάντας παρὰ νηυσὶν Ἀχαιοὺς, 

σούς τε μάλιστα ἔτας χαὶ ἑταίρους, οἵ τοι ἔασιν " 29ὅ 

αὐτὰρ ἐγὼ χατὰ ἄστυ μέγα Πριάμοιο ἄναχτος 
Τρῶας ἐϊφρανέω χαὶ Τρωάδας ἑλχεσιπέπλους, 

αἵτε μοι εὐχόμεναι θεῖον δύσονται ἀγῶνα. 

Δῶρα δ᾽, ἄγ᾽, ἀλλήλοισι περικλυτὰ δώομεν ἄμφω, 
ὄφρα τις ὧδ᾽ εἴπησιν ᾿Αχαιῶν τε Τρώων τε᾿ 800 

Ἢμεὲν ἐμαρνάσθην ἔριδος πέρι θυμοέόροιο, 

284. Ταῦτα.... μυθήσασθαι, ἃ ἀϊτα 665 
ΘΠ.0565 : ἃ 5 ΘΧΡΙΖΌΘΓ 5 οα Ροϊηῖ; ἃ ἀέ- 
ΟἸάΤοΥ 4αἢ᾿ Ὁ} σοηβθηΐ ἃ 5 5ρ 6 πάνθ ἰὰ [πἴίθ, 

2856. Χάρμῃ. ΥοΟγοΖ Ρἰὰ5. μαὰΐ ἰὰ ποῖβ 
ἀπ νϑὺϑ 218. 

289. Πέρι, δάνεγθε : ναία6. Τὰ Ἰεςοὴ 

νυΐϊσαῖγθ, περί, ργέροϑβιεομ, ρμουΐ 5᾽6ΧΡ 1- 

406. οὐ περὶ ἔγχει, ἐπ "παπίαπε ἰα ἰαποε, 
ου περίεσσι; ἰΪὰ ργέροϑιτλοπ ᾿οἱπέθ ἀπ νου : 
Ργδείαξ. Ἰ)λη5 δα. ἀθγμΐου 5, 11 υ ἃ ρ]έο- 
ΠΆΒΘΙΠ6 : περίεσσι, ἅτε φέρτατος ὦν. 1] 
γϑυΐ πηϊθαχ σνοὶρ ἀλη5 πέρι [|᾿ἐαιϊναϊοπὶ 
ἀε περισσῶς, πὸ ΘΧΡΡ βϑίοη 4{| ΤΘηίοι 66 

Θποοσα 16 ϑιρου αι φέρτατος. ογαζ. ἰὰ 

ποῖρ ΤΥ, 46. 

293. Ἄμμε διαχρίνῃ, πος εἰϊγίηια!, τιοὰ5 
βόραγθ, ο᾽ δβϑι-ἀ τσ Ῥγοπμοποο ἰὰ δθηΐθηθθ 
δπῖγο που8. (δία [ο15- οἱ, [6 ἀἰθϑίϊη πὰ Ρὰ5 
ἀῤοϊάό 1ὰ αφυσδιίοη. --- ᾿τέροισι, αἰξογῖς, 
οα Ρῥ᾽αϊος αἰξογμένὶς : ἃ ᾳπ οὐ ἃ 1᾽Δυῖ8 
ἀε5 ἀδὰυχ ραγεῖδβ; 5010 ἃὰχ ΤΎΟΘΥΘΠΗΒ5, 501} ΔὰΧ 
Οτεοβ; Ρὰ" οοποέηιεπε, ἃ πιοὶ οἱ ἃ [οἱ, ἃ 
τοὶ οἱ ἃ πιο]. 

393. Νὺξ ἤδη.... Ηδοίον τέμδξεα 165 ρμά- 
γοῖϊεβ ὑγοπομποέεβ ρδγὺ [ἀέμ5, νεὺβ 332. Ος 

γΟὴ5 ἃ ἰοὶ τὼ ομοϑὶ ἀδνδῃΐ ᾿᾿αϑιένίβααε, 

ἀλη 16 πηλπιβοῦδ 46. ερηΐβο. Μαϊὶβ [65 
ἈΠΟΙΘΠ5. ΘΕΧ--πηδπηθ5 οπΐ ργοίθοδσίό οὐηΐγα 

Ἰ᾽αἰπιόιὸθο. «ϑελοίξες : εὐπροσώπως χαὶ 

τοῦτο, ἵνα διὰ τὸν καιρὸν εἴχειν δοχῇ. 

(δ π᾿ εδὲ ἀόπὸ ρὰβ ππθ γέρέμϊοη νἱοΐθαβθ, 
29ὅ. Σούς τε.... ὝΕΥ5 πιαγαπό ἀδ [Ὁ] 

ἀδλῃβ 16 τπαπυβου ἀθ Ὑ βηΐβθ, Αὐϑϊαγ 6 Ὑ 

γοΙ απ6 σοπίγδα!οἴϊοη ἄγθο ἐ6 4αἱ ρχυόοδάε: 

χοαθαιρῶν τὰ προειρημένα. Ὧδ6 ρἴιπ5 1] 
Ὀ]ὰπιθ ἰὰ ταυτο]ορῖο : ἔχει δὲ διαλογίαν 
(11562 διλογίαν), ἔτας καὶ ἑταίρους. 
Οδιΐα οὐἱτχαρ εδ μἷι5 46 βόνογθ. 

298. Θεῖον.... ἀγῶνα, αἰνίπανε οογιοῖο-- 
πιθγι, ἀΠ6 τόιπιοη ἀὰπῃ5 ἴλ 116}}16 τόρποτα [ἃ 

Ῥἰότό : 'ἂπ Ἀ55θι 66 ΤΟ] ρΊΘι.156 : π6 50[6ῃ- 

πἰτ6 ἀλῃ5 163 θη ρ]68, Οἰιδὶ 4πι65-ιὴ5 16 η- 

τοπδηὲ βθαϊοιπθπΐ 46 Ἰ᾿ ἐτπηι! αἴοη. 46 [65 

[δ πλπη65 τπηθίγομξ ἃ ᾿ΥΪῈΡ. Τὐααΐῖνα Θχρ]οα- 

τη 6ϑῇ 66}16 ἀ᾽ Αὐἰδίαγαιθ : ἀγών ἄγυρις, 
συναγωγή. Οη ἃ νὰ ἰὰ ρτορδϑϑίοη α Ἦέ- 
σαρα, ΥἹ, 296-297. 

800. Ὄφρα τεις.... 
Ρὰν ἴγοῖ5 βΒροπαέεϑ. 

3501, ᾿Εμαρνάσθην ρουγ ἐμαρνάσθησαν, 

1-- 1} 

(δ. νϑὺϑ 56 θυπιηδ 
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ἠδ᾽ αὖτ᾽ ἐν φιλότητι διέτμαγεν ἀοθμιήσαντε. 
[ὸ -»Ἡ 5 

Ὡς ἄρα φωνήσας δῶχε ξίφος ἀργυρόηλον, 

σὺν χολεῷ τε φέρων χαὶ ἐυχμιήτῳ τελαμιῶνι᾽ 

Αἴας δὲ ζωστῆρα δίδου φοίνικι φαεινόν. 300 

Τὼ δὲ διαχρινθέντε, ὁ ἐν μετὰ λαὸν Ἀχαιῶν 
ἤϊῥ, ὁ δ᾽ ἐς Τρώων ὅμαδον χίε " τοὶ δ᾽ ἐχάρησαν, 
ὡς εἶδον ζωόν τε καὶ ἀοτεμέα προσιόντα, 

Αἴαντος προφυγόντα μένος χαὶ χεῖρας ἀάπτους 

χαί ῥ᾽ ἦγον προτὶ ἄστυ, ἀελπτέοντες σόον εἶναι, 810 
Αἴαντ᾽ αὖθ᾽ ἑτέρωθεν ἐυχνήμιδες ᾿Αχαιοὶ 
εἰς Ἀγαμέμνονα δῖον ἄγον, χκεχαρηότα νίχη. 

Οἱ δ᾽ ὅτε δὴ χλισίῃσιν ἐν Ἀτρείδαο γένοντο, 
τοῖσι δὲ βοῦν ἱέρευσεν ἄναξ ἀνδρῶν ᾿Αγαμέμνων, 
ἄρσενα, πενταέτηρον, ὑπερμενέϊ Ἱζρονίωνι. 8318 

Τὸν δέρον ἀμφί θ᾽ ἕπον, καί μιν διέχευαν ἅπαντα, 

υἱστυλλόν τ᾽ ἄρ᾽ ἐπισταμένως πεῖράν τ᾽ ὀδελοῖσιν, 

ὥπτησάν τε περιφραδέως, ἐρύσαντό τε πάντα. 
Αὐτὰρ ἐπεὶ παύσαντο πόνου τετύχοντό τε δαῖτα, 
δαίνυντ᾽, οὐδέ τι θυμὸς ἐδεύετο δαιτὸς ἐΐσης. 8390 

Νώτοισιν δ᾽ Αἴαντα διηνεχέεσσι γέραιρεν ἣ ἜΞΡΘΒ 

-- Ἔριδος πέρι, 46 οοτιξογιίοι : 
1ό ἀ᾿ Δάἀγθυβαῖνοβ, 

903. Διέτμαγεν. ὕογεΖ ἰὰ ποίβ 1, ὅ8!. 
805, ΞΞίφος. ϑυϊναπί ἰὰ ᾿γασϊτιοι,, ο᾽ 68. 

ΑΥ8ς οοἴθ ὁρέόθ αυ᾿ Α)]ὰχ 586 ἴπᾶ. 
804. ᾿Εὐχμήτῳ, [ἀφοππέ ἀνθὸ ἃγῈ; νερὸ 

ἐυὐτμήτῳ, Νδῃ 1116, δολοίϊος.: ᾿Αρίσταρ- 
χος διὰ τοῦ χ, ἐῦ χμήτῳ. 

806. Ζωστῆρα. ϑυϊναπξ ἰὰ ἰγδαϊοι, 
Οεδῦ ἄνϑο 66 οοἰπίθασοι συ Ἡδοῖου [αΐ αἰτὰ- 
οἰνό μὰν 168 ρ᾽ϑά5 ἂὰ οἢὰν ἀ᾽ ΑΘ }1]16, 

806. Διαχρινθέντε, ὁ. Ῥοιυν ἴαϊνο α15ρὰ- 
χαϊῖγα 1 1ηἸαῖι5, αι 6] ]65-π8. ὀοχνοπὲ δια- 

χρινθέντες, 5011 6π. Ἰαϊδϑαηξ τώ, 8011 6ῃ ἴδ 
Τοιη ὈΪαραηΐ Ρὰν τοί. Μαῖβ. οἢ ἠδ Ῥϑαξ μὰ5 
τηθπιθ ἀϊνε 4} Υ αἷῦ ργοργοπηθηΐ Ὠϊαίιι5, 
ον 1᾿δβρυὶὲ ταἀθ 46 ὃ ἃ ῬΥΘ86486 [ἃ νδ] οι" 
ἀπο ΘΟΠμΒΟΠΠ6., σοιπη6. ποίγα ὦ ἀδη5 ἐξ 

πόνος, 
810. Ἦγον προτὶ ἄστυ. Αἰπδὶ Ηδοίον ἃ 

ἰὴ γουοὶν 5 ἰθηηπιο οἱ 500 ἢΪ5: οἱ ο᾽θβὲ θη 

6 4ὰ- ἃ τουὲ χα οπ αἰβνπιθ 4} πὸ 165 γαυὶξ Ῥ]ὰ5 
ἀργὸβ 66 4 ὍΠ ΔὃὈΡ}6|16 ἰὰ βοὸδηβ 465 Δαϊδιια. 
- Ἀελπτέοντες, 4υλάγΊ5.}}18}06, εον [αϊδαπὶ 
ΒΥΠΙΖ86,), ΘΟΠΊΙΠΘ 5ἢ] Υ ἀναϊΐ εν. 

813, Νίχῃ. ΑἹὰχ δϑὲ σομϑιἀόγό μᾶγ [65 
Ογέοβ. σομλη8 γα επ, ΡᾶΓΟΘ συ δοΐῖον 
ἃ ὀτέ γϑηνεῖξό, δὲ 4} ἃ ἀθιηὰπαό 16 ρῥσϑ- 
ΠΆΪΘῚ ἰὰ 515 ρ ηδίοη ἄπ σομηθδΐ. 

818. Κλισίῃσιν. ΗἨοπιὸτα ἀόουϊξ ἄνες ἀό- 
[411 1ὰ ἰοπίθ ἀἰἌΘμ|6, ΧΧΙΥ͂, 448-466, 
Ο᾽όζαις ἀπὸ σγάπάθ θᾶγαηθο ἀθ "015 ἄνβα 
ἢ ἰοὶξ 46 ἴοποβ, (6116 ἀ᾽Αφσαπιθιίποῖ 
ἄἀδθναῖϊ ὀΐγε ἀπὸ δοπϑίχποιϊίοη ἀπ πχόπιθ 

ΠΟΤᾺ 
816-928, Τὸν δέρον.... (ὑε5. ἀόξι}]5. ἀθ 

δϑπ βοηΐ ἀπαϊοριιεβ ἃ ο6 σι ἃ σὰ 81] - 

ἰειιχ5, 1, 469-409, ογεος ἰ65 ποίθϑ 511} ἴθ 
Ῥάβϑαρθ. 

821. Νώτοισιν.... διηνεχέεσι. τα (65 
θ]6ῖ5 ἀλη5 ἰουΐα 5ἃ ἰοηρσαθαν, δευρθέιξ ἐδν- 

ει δονΐς, ἀἰϊ Υἱγρῖϊο, Εἰ πόίάσ, Ψ1Π|, 488. 

᾿Ξ ΩΝ 
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ἥρως Ἀτρείδης, εὐρυχρείων Ἀγαμέμνων. 
ΠΝ , ᾿ ᾿ ᾿ ἮΝ μ ΝΜ ἕ Αὐτὰρ ἐπεὶ πόσιος χαὶ ἐδητύος ἐξ ἔρον ἕντο, 

τοῖς ὁ γέρων πάμπρωτος ὑφαίνειν ἤρχετο μῆτιν, 

Νέστωρ, οὗ χαὶ πρόσθεν ἀρίστη φαίνετο βουλή" ΕΣ ΔΑ5 
ὅ σφιν ἐὐφρονέων ἀγορήσατο χαὶ μετέειπεν" Α 

Ἀτρείδη τε χαὶ ἄλλοι ἀριστῆες Παναχαιῶν, . 
᾿ Ὰ Ἁ Ὁ , 3 Ἁ 

πολλοὶ γὰρ τεθνᾶσι χαρηκομόωντες Ἀχαιοὶ, 

τῶν νῦν αἷμα χελαινὸν ἐύρροον ἀμφὶ Σχάμανδρον 

ἐσχέδασ᾽ ἐξϑε: Ἄρης, φοχὶ δ᾽ ̓ Αἰδόσδε χατῆλθον. 330 
Τῷ σε χρὴ ἘΎΛΕΡΝΝ μὲν ἅμ᾽ ἠοῖ παῦσαι ᾿Αχαιῶν" 

αὐτοὶ δ᾽ ἀγρόμενοι χυχλήσομεν ἐνθάδε νεχροὺς 

βουσὶ χαὶ ἡμιόνοισιν " ἀτὰρ χαταχήομεν αὐτοὺς 

ἱτυτθὸν ἀποπρὸ νεῶν, ὥς χ᾽ ὀστέα παισὶν ἕχαστος 

οἴκαδ᾽ ἄγῃ, ὅτ᾽ ἂν αὖτε νεώμεθα πατρίδα γαῖαν]. 335 
-“, Σ᾿ Ἁ Ἁ ο 7 “ Ψ Τύμόον τ᾽ ἀμφὶ πυρὴν ἕνα χεύομεν ἐξαγαγόντες, 

", “- " ΕῚ 

ἄχριτον ἐχ πεδίου ποτὶ δ᾽ αὐτὸν δείμομεν ὦχα 

824. Ὃ γέρων, "ΠΠαβίσο 
νἱΠ]αγὰ. 

336, ἸΠρόσθεν (αμπέοα) 56 γὰρρουνΐε ἃτι 
γὸϊα 46 Νεβίου. ἀναϊὶ Ἰοιό ἀναηΐ ἰ6 σοπηβαΐ 
ἀ Ἤεεῖον εἕ ἀ᾽ Α]αχ. 

926, “Ὃ σφιν.... Ὅπ ἃ ἀέϊὰ νὰ ε6 νϑὺ5 
Ρ᾽αϑίθανϑ [ο15, δὲ ποϊαπιηπιθπὲ ἃ ρ’ῸΡρΡοΚ ἀὰ 
ῬΓΘΙΏΙΕΙ ἀἰξοοι5 46 Νεβίον, 1, χὅϑ, 

828. Τ᾽άρ βδίιρροβα ππθ 6Ἰ}Π1|056. 06 η"εἶω- 
εἶνδ556 ἃ νοῖι5, οὐ τουΐα «αν 146 ἃπᾶ]0- 

σόηθας {ἰΐε, 

ϑυθ. Νοὸ5 ρμοδίεβ διχ- πηόπιθ5 οἠΐ 1πηϊτ6 
οδἰΐθ ἔουπηθ ἀ6 βίυ]θ, ἐγὸ5- οτημλιιη6 Οἢ]62 165 

Οτροβ οἱ οἷνθζ 165 Τιατη5, ΟΟγη6 1116, 770} 
εἰς Ρομιρόθ, 111, τν: « (έβαγ, οὰν ἰθ ἀββίϊη, 

416 ἀδη8 ἴδθ5 ἴδιβ 6 Ὀγῆνθ,,. .. » [265 
ΒΥΑΠΊΠΙ ΑΙ ΡΊΘΩδ. ΔΠΟΙΘΠ5. πῇ δοαυσοιρ 615-- 

οὐϊό 5. οδὲ ἰάἀϊοΐιθπιο, [ἃ ἀἰρ]6 ἀ᾽ΑΥ]- 
5ΒἰἌΡ4α6 ἰδ βίρῃαϊθ ἂὰ μέδδαρο ἀλπη5 ἤο- 
πιὸδγα, Ἐποίαε Πα Θχρ] 46 16 γάρ [π11ἃ} 

ΘΟΙΏΠῚΘ ἈΠ6 51Π1|Ρ0|6 Πγϑίόνοϊορία : ὅτι θέλει 
χατὰ μέθοδον παραθολῆς τὸ δεύτερον 
θεῖναι πρῶτον, ἢ ἤγουν τὴν αἰτίαν πρὸ τοῦ 

αἰτιατοῦ, ὡς χαὶ εἴ τις εἴποι" ἄνθρωπε, 
χαὶ γὰρ ὥχλησάς με; παύσαι λαλῶν. 

332, Κυχλήσομιεν, ποιι5 ΤΟΌ] ΘΟ Π5, ο᾽ 65 - 
Ἀ-αἶγο ποὺ5 σΠΑΥΥ ΘΙ ΌΠ5, 

399, Καταχήομεν ἃ 500] οἴ, ρόιιν 

χαταχήωμεν. Π᾽ὲῈ πιόπιο, νοῦ 996 χεύο- 

4058 ὀστέα παισὶν ἕχαστος.... 

μεν, 3397 δείμομεν, 389 ποιήσομεν, 341 
ὀρύξομεν, 5οπΐ 65. βιθ)]οποιι[5. οὰ βοηΐ 
ῬοΟαν ἀθ5. 5] ποι 5. 

984-885, Τυτθὸν...  εὐ5 πιλν 65 ἀ᾽0}56]5 
ἄπ ἰ6 πη πιβοῦῦ ἀ6  Θη156. ΠῚ εϑὲ αἰ ί ο1]6, 

δὴ οἴϊοι, 46 σοπιρυοπάγο σοπηηθηΐ [65 ΓΟ 5Γ65 

46 οναςαθ πιοστὲ ρουγγαϊθηῦ ὀΐγα σθοι δι} 15 

ἀδλη5 168 οδπάγοϑ ἀπῇ σου ΘΟΙΏΠΊΠΗ, 

ΑὙΙ βία τι6 ΕἿΣ ἀπι551 4 Ὑ ἃ σον να] οἴου 

Ἄγ. 66. 41πὶ| νὰ 5πῖντο, Ομ δγα τὰ ἴομη-- 

βεὰι σομπηπηιῃ: ὁ Π6 ἰαϊξ ἄοπο διοιιηθ 
αἀἰδιποϊίοπ δηΐγα 165 πιουΐβ, εἷ ἰθανβ γθϑίθϑ 

ΒΘΡΌΠΕ πιόόβ ἀδπη8 16 του θαι, ΑἸ]οιϊοη5. 

ἄγῃ ἃ ᾽ν 
ἀδ δίβμῖῆον : εἰ ψιιθ οἠαρσιινι Ῥάρμον 6 56:5 ο5 

᾿ὰ 5.5 ἐπγαπις. Νουθ. π6 βάν οηβ. βὰ5 τηδπιθ 

ἴε ἀϊαδοόναβίᾳ, 

γιαπηοπῖ νοῦΐα [ἈἸΓΘ ἄπο ἃ Ἠομιὲχο. 

836, Τύυθον τ’ ἀμφί, νείψο τύμόον δ᾽ 

ἀμφί. ϑοϊοίίος : ᾿Αρίσταρχος τύμιδον τ’ 
ἀμφί, διὰ τοῦ τ. 

397. Ἄχριτον, ᾿Ἰπάϊδεποῖ : οἱ 1] αν αἱ 
Ῥοϊπὲ ἀ6 ἀϊδιϊποίίοπ, ο᾽ Θϑι-ὰ-- ἀἴτο σοπηπλιιὴ 

ἃ Του 165 πηουῖβ. Επδίαι δ : δηλονότι χοι- 

νὸν ὄντα πολλῶν, ὁποῖα τὰ χυείως πολυ- 
ἀνδρια. Τι6 τοιηθθαι. οοπηηιμι ἀ65. ὐθοθ 

ὁζαῖξ δέ δὴ ἀναπὶ ἀ65, ναϊσδοαῖχ, θ ἢ ΡΘὰ 

Δρνὸβ [ὰ ὁοηῃϑίγηοι 

66. 4116 ᾿᾿Ἰπτευθο]αΐθιαν, 

51} ἴὰ σάπο 0 τι σδιηρ. 
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͵ ε Ἃ Ὕ “ Ἁ " ΝΡ πύργους ὑψηλοὺς, εἶλαρ νηῶν τε χαὶ αὐτῶν 
ἐν δ᾽ αὐτοῖσι πύλας ποιήσομεν εὖ ἀραρυίας, 

" ς «ἃ » 
ὄφρα δι’ αὐτάων ἱππηλασίη ὁδὸς εἴη" 340 

ἔχτοσθεν δὲ βαθεῖαν ὀρύξομεν ἐγγύθι τάφρον, 
ἥ χ᾽ ἵππους χαὶ λαὸν ἐρυχάχοι ἀμφὶς ἐοῦσα, 
μή ποτ᾽ ἐπιόρίσῃ πόλεμος Τρώων ἀγερώχων. 

Δ Υ ) δ᾽" ἂν ΄ ἦς θ5ς ὅ “-“ 
Ὡς ἔφαθ᾽ " οἱ ὃ ἄρα πάντες ἐπήνησαν βασιλῆες. 

Τρώων αὖτ᾽ ἀγορὴ γένετ᾽ Ἰλίου ἐν πόλει ἄχρῃ, 8:5 

δεινὴ, τετρηχυῖα, παρὰ Πριάμοιο θύρῃσιν. 
,ι.- δ» 7 7 ἐς 4: ὦ ͵ Τοῖσιν δ᾽ Ἀντήνωρ πεπνυμένος ἦρχ᾽ ἀγορεύειν" 
Κέχλυτέ μευ, Τρῶες χαὶ Δάρδανοι ἠδ᾽ ἐπίκουροι, 

ἢ “ὯΝ ῇ Ἅ “. ἵ “4 » ὄφρ᾽ εἴπω τά με θυμὸς ἐνὶ στήθεσσι χελεύει. 

Δεῦτ᾽ ἄγετ᾽, Ἀργείην Ἑλένην καὶ χτήμαθ᾽ ἅμ᾽ αὐτῇ 8390 
ΡΥ Α 3 ΄ " - γ ὦ ᾿ 
οὠομιν Ατρείδησιν αγξιν᾽ νυν ὃ ορχιᾶ πιστα 

ψευσάμενοι μαχόμεσθα - τῷ οὔ νύ τι χέρδιον ἡμῖν 

[ἔλπομαι ἐχτελέεσθαι, ἵν᾿ ἂν μὴ ῥέξομεν ὧδε]. 

Ποη ἀπ παν, 1] 856. ἐγοῦναῖς ἀλη5. 1 6βρᾶδε 

ΘΟΙΉΊΡΥΙ5 Θηἴ6 16 πηΠ οὗ 165 ψαἸβϑθαῖχ. [65 
γεϑίθβ ἀπ [υτηα]ιι5, ργὸβ ἀπ νΠ]ὰρα 46 

Κυμηκίοι, πιαγαιθηΐ,, ϑδυϊναπί ΟΠΟΙβθυ] -- 

Οουίβον, ᾿᾿διαρ] αοοσαθπῦ ἐπὰ Τοτηϊ θαι ΘΟΙη- 

τῆι. -- Ἔχ πεδίου. Επβία!!α ᾿Έχριαπο, 
Ποὺ5. ἐδ 1ὰ ρ]αϊπθ (ἀὰπ5 τπὶ ἐπύροϊῖ σὰρ-- 

ῬΓΟΟΠό ἀὰ σα). Π] νατῦ τηΐθιιχ ΤἈΡῬΟΥ ΘΓ 
οοἰΐθ βυργδϑδίομ ἃ τύμόον χεύομεν, οηΐα5- 
5015 πη ΤΟΥ Γ6 ([150η5 ἀπὸ ἱοι 6) : ἐξαγα- 

γόντες ἐχ πεδίου, ἀγὰπξ ἃπιοπό κ8 ἃ ΤθυῚ6 
ῬΓΙΒ6 ἀλπ5 ἰὰ ρ᾽αϊηθ. Οπ ρβὰΐ θηΐθπάσα 

Δυ551. : ἐξαγαγόντες (τοὺς νεχροὺς) ἐχ 
πεδίου, ἀγὰπὶ Υαμηλδϑό 165 τηουΐβ 50 16 
μάτηρ ἀθ |»ἀτ1}16, εἵ 165 δγὰπῦ Ὡρρουῖὐβ 
ἃ υομον οοπηπλθη. ΑὙἹδῖορμαμθ 46 θγ- 
Ζη6ο ἰἰδαϊῖ ἐν πεδίῳ, ἀμ π5. ἰὰ μ]αϊμθ. -- 

Ποτιὶ... αὐτόν (ργὸβ ἀὰ τοι! θαι σοι μη) 
5 σης. βθα!θηθπς 4π6 16 τουῖνθ 65. πηουῖδ 

Β6γὰ ἃ ρΡεὶι 46 ἀϊδίαποθ ἀκ σϑιη ραν, δὲ ΠῸῚ 

ῬὰβΒ Φυΐοῃ ἴοχα, δοπιμπο αἰ ΕπιδίατΠ6, τ π6 

ΟΠ Βἰχ το π. ἀπο" ἀπ του. δἢ πλόπιθ 

ἴθπὴ05 φυΐοπ ἰνὰτιρὰ ἰδ θη ραν, 

338. Πύργους. ΟἾ 658 ἰὰ ραν Ὲ16 ροιμ"]8 ἴοι, 
[65 ἴοιῦ5. ἀπ γοπιραγί ροὰν 16 γϑπιραγὲ οἱ 
565. ἴοι; πιὰῖ5. 1 ὀρ! Πὸῖο ὡψ ηλούς π6 58 
ΆΡΡΟΥΘ ἀπ᾽ ατχ τοιγθ. Πμ6 τ} ἢ ὀτατῦ μὰ5 

τὐὺδ- εν, δογοχ Γοχρίοῖε ἐς ϑαυμθάοῃ, 

ΧΙΙ, 597, 1] γ ἀνδὶῖ ἀπ οϑρᾶςα νἱ ἐδ δηΐσα 
65 ναϊϑδθαιχ δ ἰ6 πιὰ}, οἴ ἢ Δι Χ6 ΘΒΘΡᾶ 06 

γ18Δ6 οπέγα 16 πλι οἱ [6 [οβϑό. ὕόουθ Υ{1|, 

218. -- Αὐτῶν, ποσέρὶ ἰρδογί, ἀθ πὸ 

ῬΟΥΒΟΠΠ65. 
942. ᾿Αμφὶς ἐοῦσα, Θῃγο]ορραπί, εἾ65:- 

ἀ-αἴνθ ργοϊόρραπι 46 σὸῃ οἰγουϊῖ, 1,6 [ο556 
ΘΟὨ Ομ ΠΘΡὰ [68 ἴοιχ5, ϑολοίϊες : περὶ αὖ- 
τοὺς οὖσα τοὺς πύργους. 

846, Παρὰ [[ριάμοιο θύρῃσιν. δονο 
Ιὰ ποῖβ 11, 788. 

860. Δεῦτ(ε) δὲ ρυθϑάιβ βϑυποῆγμηα 46 
ἄγετ(ε). εὐ 165 ἀδιὰχ τηοΐβ θῆβθη}}}]6. βοπΐ 
ἊΠ6 πηληϊὸνο ΡΗ]ι15 νἷν ἀδ ἀνα δὰ ὦέξεη 

ἄπο. Οὐδὲ 16 Ἰαϊη δία αρτίθ. 
8562, Τῷ οὔ νύ τι χέρδιον ἡμῖν. (εἴτε 
ΘΟπ οἰ ἀ5Ι0η. δα : « Υ οὐ]ὰ ροῦγαποὶ 1] πῸ 
Ῥϑιξ ποθ. ΡΤ’ ΤΙΘη αἰ ἀναηΐασουχ,» Π 
ΠὟ ἃ 4ιυ᾽ὰ 5ουδ-Θπίοπχα ἐστί. 1.6 νθ 5 
ϑαχναηΐ οδϑὲ 1ππ1 16. ι 

858. λπομαι.... 7) α5 πιαγαυό ἀφ 1᾽0}06] 
ἀδπ5 16 τηδμιβου ἀθ Ὑ θηῖδθ, οἵ 115 ΘΠ 

ΟΥΟΟΠΟῖ5. ρὰν ἰὰ θ] ραν ἀ65 πουνϑαιχ ἐα1- 

Ἰθγ 8. ὅοι5. ἰὰ ἰουτὴθ αα᾽ ΑΥΙϑΐαγαιθ ἰὰΐ ἃ 

ἀοππηόε, ο᾽ βϑί-ὰ-αἶνο ἅνθο ἵν᾽ ἂν μὴν 1! 658 

᾿π 161} Πρ 1016 τηὰῖθ ’ὰ ναϊσαῖθ ἵνα μή 5᾽6η- 
ἰθπα ἴονε πιὰ], Ἵν᾽ ἂν μὴ ῥέξομεν ὧδε, 

εὖ (χιίο ἐδηι ρον 6) ποὺ σἷο Μιοίόπιιδ, οὰ 
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Ἤτοι ὅγ᾽ ὡς εἰπὼν χατ᾽ ἄρ᾽ ἕζετο. Τοῖσι δ᾽ ἀνέστη 

δῖος Ἀλέξανδρος, Ἑλένης πόσις ἠυκόμοιο" 

ὅς μιν ἀμειδόμενος ἔπεα πτερόεντα προσηύδα" 
Ἀντῆνορ, σὺ μὲν οὐχέτ᾽ ἐμοὶ φίλα ταῦτ᾽ ἀγορεύεις. 

οἶσθα χαὶ ἄλλον μῦθον ἀμείνονα τοῦδε νοῆσαι. 
Εἰ δ᾽ ἐτεὸν δὴ τοῦτον ἀπὸ σπουδῆς ἀγορεύεις, 

ἐξ ἄρα δή τοι ἔπειτα θεοὶ φρένας ὥλεσαν αὐτοί. 

Αὐτὰρ ἐγὼ Τρώεσσι μεθ᾽ ἱπποδάμοις ἀγορεύσω. 

Ἀντιχρὺ δ᾽ ἀπόφημι, γυναῖχα μὲν οὐκ ἀποδώσω 
ς . ἂΨ Ν . - 

χτήματα δ᾽ ὅσσ᾽ ἀγόμιην ἐξ Ἄργεοξ ἡμέτερον δῶ, 

πάντ᾽ ἐθέλω δόμεναι χαὶ ἔτ᾽ οἴχοθεν ἄλλ᾽ ἐπιθεῖναι. 
ἀ...3», Νὴ Υ ᾿ » Ἀν" 5 Ἵ - 

Ἤτοι ὅγ᾽ ὡς εἰπὼν κατ᾽ ἄρ᾽ ἕζετο. Τοῖσι δ᾽ ἀνέστη 

20] 

990 

960 

960 

Ω ὋΝ “΄ [ “4 “Δ πιὸ . Δαρδανίδης Πρίαμος, θεόφιν μιήστωρ ἀτάλαντος 
ὅ σφιν ἐὐφρονέων ἀγορήσατο χαὶ μετέειπεν" 

Κέχλυτέ μευ, Τρῶες καὶ Δάρδανοι ἠδ᾽ ἐπίκουροι; 
» ἡ Ν Π ἣ ἍΝ 7 Υ͂ ὄφρ εἴπω τά με θυμὸς ἐνὶ στήθεσσι χελεύει. 

Νῦν μὲν δόρπον ἕλεσθε χατὰ πτόλιν, ὡς τὸ πάρος περ, 10 [9] 

χαὶ φυλαχῆς μνήσασθε χαὶ ἐγρήγορθε ἕχαστος " 

ἠῶθεν δ᾽ ᾿Ιδαῖος ἴτω χοίλας ἐπὶ νῆας 
: 3 ΒΡ 3 ᾿ ΄ εἰπέμεν Ἀτρείδης, Ἀγαμέμνονι χαὶ Μενελάῳ, 

μῦθον Ἀλεξάνδροιο, τοῦ εἵνεκα νεῖκος ὄρωρεν" 
Ν ΟῚ “ 

χαὶ δὲ τόδ᾽ εἰπέμεναι πυχινὸν ἔπος, αἴ χ᾽ ἐθέλωσιν 315 

παύσασθαι πολέμοιο δυσηχέος, εἰσόχε νεχροὺς 

Παϊθιιχ,, δὲ Λοῦ ἐδ πον οἷο γδοογίνις, Ααἴτο- 

τηθηΐ, 1] ἴλας ρυθπάγα ἵνα μή ἀδπη58 16 56ῃ8 

ἀε ἐὰν μή, πίε, Οὗδ5ὲ 1 ὀχρ!!οαϊοη. {6 
ἀοπηθ Ἐπδίδίῃο. 

866. ᾿Αλέξανδρος.... Ῥὰγ]5 658 ἀδη5 [6 

ΘΟΠ5611; ἩΗβδοΐου ἀοἷξ ἄοπο Ὑ ἐΐγ ἃιιϑδ5ὶ, 

«πο 4υ᾽ Ηοτηὸγο μ᾽ θη εΐ56 τη. Ἡδοίυτν ὄζαϊς 

ταπίγό ἀδπ5 ἰὰ ν1}}|6 ἄνθο 500 ἰγὸγρ. 

859, ᾿Ἀπὸ σπουδῆς, ἀργὸς τόβοχΙίοη : 56- 

γἹθαδοπιθηῖ. Ἐπϑίαίμα : σπουδαίως, ἀπὸ 
σχέψεως χαὶ χρίσεως. 

360. Ἔξ.... ὦλεσαν. Τοΐρπεζ : ἐξώλε- 
σαν, αὐὠἰοδρηιογιέ, 

802, '᾿Αντιχρὺ δ᾽ ἀπόφημιι, οἱ 16 ἀέοϊαγε 

ουγνουϊθιηθηῖ, ϑολμοὶϊος : ἀπόφημι" ἀπο- 
φαίνω, ἀποχρίνομαι. ΑΡρο]]οπίιΒ : ἀπο- 

λέγω, ἢ διαρρήδην 
λέγω. 

864, Οἴχοθεν, ἀδ οῃθ2 πιοὶ: «-4ἀθ πιοῃ 
ῬΥορτα θίθη. ογαθθ, ἀλη "Ερζέγε ἃ 1,οἱ-: 
ἐΐις., νοὺ5 10-11, οὐἵθ σοιημηθ ἔγδι (6 

σαγδοίογο ἰὰ γόρομβο ἀθ Ῥᾶν8 ἃ ἀπίέπου, 
808-369, Κέχλυτε.... (θ5 ἄξδυχ νϑὺβ 
"ΔΉ 6 πῇ, ΟΠ. ΠΘ 881 Ῥουγααοὶ, ἀδη8 [6 
πη  ΠπιΒου 6 επῖβ6. [15 τόροξθηϊ 165 νϑὺ5 
848-849, πιὰ15 115 π6 5ο0ηΐ ροϊῃΐ 1ππ{1|65. 

870, Δόρπον, οωπαηι, ᾿Ὲ γὑβρὰβ ἀπ 8017. 

1.6 τηοῖ δόρπον, ἀἄδλη5 Ηοπιὸνθ, πὰ δ πηὰ 8 
ἀ᾽ αυΐγο 86η5. ογθ ἰὰ ποίβ ΧΙ, 790. 1,6 

ΤΟΡὰ5. ἀπ τηλίϊη 56 ποιημηδι ἄριστον, εἴ 

σοὶ ἀπ πη] ]Π θὰ πὰ Του δεῖπνον. --- Κατὰ 
πτόλιν. Ἀποίθππο ναυϊαπίθ, χατὰ στρατόν. 

υετὰ παρρησίας 
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χήομεν" ὕστερον αὖτε μαχησόμεί᾽, εἰσόχε δαίμων 
ἄμμε διαχρίνη, δώῃ δ᾽ ἑτέροισί γε νίκην. 

Ὡς ἔφαθ᾽᾽ οἱ δ᾽ ἄρα τοῦ μάλα μὲν χλύον ἠδ᾽ ἐπίθοντο. 

[Δόρπον ἔπειθ᾽ εἵλοντο κατὰ στρατὸν ἐν τελέεσσιν.] 9380 

Ἠῶθεν δ᾽ ᾿Ιδαῖος ἔθη χοίλας ἐπὶ νῆας. 
. ͵ 

Τοὺς δ᾽ εὗρ᾽ εἰν ἀγοοῇ Δαναοὺς, θεράποντας Ἄρηος, 
2 -“ 

νηΐ πάρα πρύμνῃ Αγαμέμνονος " αὐτὰρ ὁ τοῖσιν 

στὰς ἐν μέσσοισιν μετεφώνεεν ἠπύτα χῆρυξ᾽ 

Ἀτρείδη τε χαὶ ἄλλοι ἀριστῆες Παναχαιῶν, 385 
ἠνώγει Πρίαμός τε χαὶ ἄλλοϊ Τρῶες ἀγαυοὶ 

εἰπεῖν, αἴ χέ πεο ὕμμι φίλον χαὶ ἡδὺ γένοιτο δ" ἐπερυ ἢ ἱ ᾿ 

μῦθον Ἀλεξάνδροιο, τοῦ εἵνεκα νεῖχος ὄρωρεν᾽ 

χτήματα μὲν ὅσ᾽ Ἀλέξανδρος κοίλῃς ἐνὶ νηυσὶν 

ἠγάγετο Τροίηνδ᾽ (ὡς πρὶν ὥφελλ᾽ ἀπολέσθαι), 3990 

πάντ᾽ ἐθέλει δόμεναι καὶ ἔτ᾽ οἴχοθεν ἄλλ᾽ ἐπιθεῖναι 
χουριδίην δ᾽ ἄλοχον Μενελάου χυδαλίμοιο 
οὔ φησιν δώσειν: ἦ μὴν Τρῶές γε χέλονται. 
Καὶ δὲ τόδ᾽ ἠνώγειν εἰπεῖν ἔπος, αἴ χ᾽ ἐθέλητε 

, ᾿ ῇ “ ὌΨΩΝ Ἃ παύσασθαι πολέμοιο δυσηχέος, εἰσόχε νεχροὺς 990 

χήομεν" ὕστερον αὖτε μαχησόμεθ᾽, εἰσόχε δαίμων 

877-878. Ὕστερον.... ὕογε62 ΡΪυ8 Παὰὶ 
291-293 οἱ 165 ποΐεϑ 50 ο658 ἄθιιχ ὑϑυϑ. 

380. Δόρπον.... Οπ 11 ε6. νεῖβ, ΧΙ, 
780 εἰ ΧΎΠΙ, 298, 5δυ} ναυϊαπῖοβ (ἑλό- 

μεσθα, νῦν μὲν δόρπον ἕλεσθε). 1εἱ, ἢ 
π᾽οϑὲ Ροϊῃὶ ἃ 8ὰ ρἷδοθ. 1.65 βοϊφαῖβ. βοῃΐ 
ἀλη 1ὰ ν1}}6 : 115 πθ βδουιρθηΐ ἄοπο ροϊπῖὶ 

χατὰ στρατὸν ἐν τελέεσσιν, ἀαης { αγηϊιόε, 
οἤασιιν ἃ 50} "απρ. 1.6 τηλπαβονῦς ἀθ Υε- 

τπιῖβ8 π6 ἀοηη6 μὰϑ8 ἰοἱ 16 νβῦ5. --- Ἐν τελέεσ- 
σιν. Ἐμπδίαι! : τέλη τὰ στρατιωτιχὰ λέγει 
τάγματα. 

882. Τούς, διια, ἀόϊξονμηϊηό 9105 Ἰοἱπ 
ῬΡᾶν Δαναούς. 

884, Ἠπύτα, ρουν ἠπύτης, νἱοπΐ ἐδ 
ἠπύω, ἀπύω, οἶον, δὲ οδῇ βυποηυπιῈ ἐθ 
φωνητιχός, ἀ6 μεγαλόφωνος, ἀς λιγύ- 
φθογγος. 

889 ε.391], Κτήυατα ... ἡ ογαΖ μΗ]1ι5 δαὶ 

165 νϑὺβ8 83608-804 εἱ 1ὰ ποῖίβ βὰν οἴκοθεν. 
890, Ὡς πρὶν.... ἈοΙηάΓ 4.62 416 16 μ6ῖ- 

5οπηᾶρσο οἰ ῖθ] Ῥᾶν]6 46 Ῥᾶγι5. σουπιο ἴοι 

Ι6 πιοπάθ, δὲ πὸ 58 βόπμε ροϊπί ροὺγ 16 τηδιι- 
αἶγθ, χηόπιρ δὴ ἴμοθ 465 ΘῃΠΟΙΏΪ5. 

892. Κουριδίην. Η οπιὸνε Ἰσπογα ᾿᾽Ἄνθη- 
τὰν αἰ Ἠῤϊὸπε ἀνες Ἡμέβέθυ Ατιβίαυ χα : 

ἡ διπλῆ, ὅτι οὐ προγεγάμηται ἑτέρῳ, 

χαθ’ “Ὅμηρον, Ἑλένη. 
394, Ἠνώγειν ρουν ἠνώγει, 5οι8-Θηϊθη 

Πρίαμος. 16 πόναμεξ νὰ τόρέξον τοχί 6] οτηθηΐ 
165. Ῥᾶγοϊθβ ἐπὶ σοὶ, Ὁ ἍΠ]Π]Θανβ, [6 πιοὶ ἠνώ- 

γεν ΤΆΡΡΘ6}16 παϊμνθ]θηθηΐ 16 ἀόραΐ ἅπι 
μόναπι : ἠνώγει Πρίαμος, ἡδεῖ: βναγητια, 
Τὰ Ἰεροὸπ νυ]σαῖγα ἠνώγεον, 75ϑ θη, 5ιΡ0- 
Ροβϑ6 ἀνωγέω, 41 π᾿ ἐχ]δί6. Ρᾷ58, δὲ ργέξθ 
ἃιχ ΤΥΟΥΘΗ5. 66. 4ἱ Δρραγοπὶ ἃ Ρυϊὰ πὶ 
δ. Ῥόυβομηθ. ΒΟΠΙΟΥ ἰἰδαϊ ἤνωγον. 1ιἃ 
αἰ ςαΠό δὲ 1ἃ τηόπιθ ρον 16 ἰδησάρα ἀπ 
μόνας, δὲ 1] πῪ ἃ Ρὰ8 θ]05 ἀ᾽ ἀνώγω 46 
αἀ᾽ ἀνωγέω. Π᾿Π παὟῪ ἃ απ μανίαις ἄνωγα 

οἵ ἀπ Ή]05- 4π6-ραγίαιε ἠνώγειν. Οη ἃ ἀἐ]ὰ 
νὰ ἠνώγειν Ρουν ἠνώγει, ΥΙ, 170, 

89 - 397, Παύσασθαι.... ογοι μ]ιι5 

δι 165 νϑὺθ 876-978, 
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ἄσμε διαχρίνη, δώη δ᾽ ἑτέροισί γε νίχην. 

Ὡς ἔφαθ᾽ " οἱ δ᾽ ἄρα πάντες ἀκὴν ἐγένοντο σιωπῇ. 

Ὀφψὲ δὲ δὴ μετέειπε βοὴν ἀγαθὸς Διομνήδης᾽ 
Μήτ᾽ ἄρ τις νῦν χτήματ᾽ Ἀλεξάνδροιο δεχέσθω Α ἀμ δῇ 

μήθ᾽ Ἑλένην " γνωτὸν δὲ, καὶ ὃς μάλα νήπιός ἐστιν, 

ὡς ἤδη Τρώεσσιν ὀλέθρου πείρατ᾽ ἐφῆπται. 
Ὡς ἔφαθ᾽ " οἱ δ᾽ ἄρα πάντες ἐπίαχον υἷες Ἀχαιῶν, 

μὖθον ἀγασσάμενοι Διομιήδεος ἱπποδάμοιο. 

Καὶ τότ᾽ ἄρ᾽ Ἰδαῖον προσέφη χρείων ᾿Αγαμέμνων᾽ ῃρὃ 
-“ " “ 3 -- 

᾿Ιδαῖ᾽, ἤτοι μῦθον Ἀχαιῶν αὐτὸς ἀχούεις, 
“ ε ] ᾿ Ὰ δ ᾿ δά ο] 
ως τοι υποχρινοντα! ἐμοι επιανοᾶνει ουτωῶς. 

᾿Αμοὶ δὲ νεχροῖσιν. χαταχαιέμεν οὔτι μεναίοω ΒΕ νεχθοσωνΣ δ "ρον υμ 
Οὐ γάρ τις φειδὼ γεχύων κατατεθνηώτων 

γίγνετ᾽, ἐπεί χε θάνωσι, πυρὸς μειλισσέμεν ὦχα. 10 
Ὁ“ “ - -“ 

Ορχια δὲ Ζεὺς ἴστω, ἐρίγδουπος πόσις Ἥρης. 

Ὡς εἰπὼν τὸ σχῆπτρον ἀνέσχεθε πᾶσι θεοῖσιν" 

ἄψορρον δ᾽ ᾿Ιδαῖος ἔξη προτὶ Ἴλιον ἱρήν. 
Οἱ δ᾽ ἕατ᾽ εἰν ἀγορῇ Τρῶες καὶ Δαρδανίωνες, 

4041. Γνωτὸν δὲ, χαὶ ὅς, εο᾽ ε5-ἃ--ἀἴτα 
γνωτόν δ᾽ ἐστὶ καὶ τούτῳ ὅς : ποίτιηι 65 έ 
δἰΐαγι εἰ ψιιῖ, ο᾽οδϑὲ οοϑθ σόππιθ πηδιηθ ἐ8 

σΟΙαὶ 4]. , 

402. ᾿Ολέθρου πείρατ(α). ὕογεζ 1ὰ ποῖθ 
ΥἹ, 148, δὲ ριυβ Βαπὲ 6} }]6 ἀὰι νϑὺβ 102. 

407. Ὑποχρίνονται, γεεροπάδηξ. Ἐπ 
ΡΓΟΒ6 οπ αϊξ ἀποχρίνομιαι, πιὰ15 1ὰ [ὉΓΠῚΘ 
ἈΠΟΙΘΠΠΘ οδὲ ὑποχρίνουαι. Ηοπιὸγθ π 
Θοηπαῖξ ρμρὰ5 ᾿᾿αΐγο. Επδίαιμθ : ἰστέον δὲ 
χαὶ ὅτι οὐχ οἷδεν Ὅθυηρος τὴν λέξιν τοῦ 

ἀποχρίνασθαι, ὡς χαὶ ἐν ἄλλοις φα- 
νεῖται. 1,65. Ῥᾶδδασθο διχήι6]5 Ἐπιβτατ}16 
ἔαιε Δ] αϑῖοπ Ρὰν 165 πιοίβ ἐν ἄλλοις, δοηῖϊ 
Βαγ ουΣ ἀλη5 1 Οάγοεός. Τὶ ΗὟΥ δ ἃ 4υΐαπ 

ἀλη5 1’ 7ἰαάες: ὧδέ χ᾽ ὑποχρίναιτο θεο- 
πρόπος (ΧΙ, 238). 

408. Καταχαιέμεν ροὺν χαταχαίειν, 
ε᾽εϑἰ-ἀ-αἴγε ὥστε χαταχαίειν αὐτούς : ἃ 
66 «ιη [65 Ὀυά!6. -- Οὔτι μεγαίρω, 7εριι-- 

ἐἰχιίαηι γδοιι50, 16 π6 πηοῖβ ηπ] ΟὈδίμοϊο, 

1,6 πιοῖ μεγαίρω 658 5Ξυποηύπι 6 φθονέω, 
ἑηντάδο, ἀλτι5 16 565 ἀδ γὑδίιϑον, 

409-410, Οὐ γάρ τις φειδὼ.... γίγνε- 

τία!ν), σἂν ἀποαης ᾿έβι πουὶθ πὰ ᾿ἴθὰ : οἂν 

ἢ. π᾿ έραγρῃθ υἱϑθῆ; Θὰ ἡ Π6 ἀοἱξ γίθῃ 
ὀράσρηθι. 

409. Νεχύων, Ροὺν 165 πηογΐβ, Αὐ]ϑίαχ - 
416 : Ἀττιχὴ ἣ σύνταξις" οὐ γάρ τις 
φειδὼ γίνεται τοῖς τεθνεῶσι νέχυσι χα- 
ρίζεσθαι. 

4410. Πυρὸς μειλισσέμεν, 5ου5-Θηΐοπάπι 
ὥστε : φιιίνι ρ[αφεο)γγεῖις 605 ἔρτιθ, ῬΟῸΥ ἀραΐ- 

561 ἰθγ8 πηὰηθ5 δὴ ὑυχύϊατ τ 165 σΟΥΡ5 (50. 16 

μὰομου). ϑδολμοίϊος ; πυρὸς μειλισσέυμεν -" 

διὰ πυρὸς μειλίσσειν. λέγει δὲ χηδεύειν 
χαὶ ταφῆς μεταδιδόναι, ἢ διὰ πυρὸς 
θάπτεσθαι. 

411, Ὅοχια, Ιὰ σοπνθητίομ. 
4.2, Τὸ σχῆπτρον ἐᾳιαϊναὰξ ἃ σχῇ- 

πτρὸον αὐτοῦ: 80η 5ορθρίγο, --- Πᾶσι 
θεοῖσιν, ο᾽οοἴτἀτῖνο εἰς πάντας τοὺς θεούς. 

Αρηπιοπηποῖ Π}ῸΠα 165 ἀἴοιιχ {ἃ οἷο] ἃ τέ- 
πηοΐῃ σα αιοια ἀοξ6 αἰ ΠΟ5. ΠΕ π6 ἐγοιθ θνὰ 

1ὰ οὐγόμππηοπϊο 65 [πη όν 1108. 

414. Οἵ, ἐμ», ἀῤτουμαϊηό. Ρ]ι|5 Ἰοΐπ μὰν 

Ι6Ξ. ἀθιιχ ϑι͵οῖθ8. -- ἝἝατ᾽ ρου ἕατο, 
εἵατο, ἦντο : δεάἀεδϑαηέ,. 
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418 
ιν ὦ ἭΝ αν" Ἂ ᾿] 2 ἰδαῖος" ὁ δ᾽ ἄρ᾽ ἦλθε, χαὶ ἀγγελίην ἀπέειπεν 

στὰς ἐν μέσσοισιν " τοὶ δ᾽ ὡπλίζοντο μάλ᾽ ὦχα, 

ἀμφότερον, νέχυάς τ᾽ ἀγέμεν, ἕτεροι δὲ μεθ᾽ ὕλην᾽ 
"» ἠδ ἮΝἮ ε “5. " Ὁ 

Ἀργεῖοι δ᾽ ἑτέρωθεν ἐὐσσέλμων ἀπὸ νηῶν 

ὠτρύνοντο νέχυς τ᾽ ἀγέμεν, ἕτεροι δὲ μεθ᾽ ὕλην. 420 

᾿Ηέλιος μὲν ἔπειτα νέον προσέδαλλεν ἀρούρας, 

ἐξ ἀχαλαρρείταο βαθυρρόου ᾿Ωχεανοῖο 
οὐρανὸν εἰσανιών᾽ οἱ δ᾽ ἤντεον ἀλλήλοισιν. 

Ἔνθα διαγνῶναι χαλεπῶς ἦν ἄνδρα ἕχαστον᾽ 

ἀλλ᾽ ὕδατι νίζοντες ἄπο βρότον αἱματόεντα, ἢ 95 

δάχρυα θερμὰ χέοντες, ἀμαξάων ἐπάειραν. 

Οὐδ᾽ εἴα κλαίειν Πρίαμος μέγας" οἱ δὲ σιωπ 
Ὁ 
τ 

͵ ῃ 
νεχροὺς πυρχαϊῆς ἐπενήνεον, ἀχνύμενοι χῆρ᾽ 

ἐν δὲ πυρὶ πρήσαντες, ἔόαν προτὶ Ἴλιον ἱρήν. 
Ὡς δ᾽ αὔτως ἑτέρωθεν ἐὐχνήμιδες Ἀχαιοὶ 480 

νεχροὺς πυρχκαϊῆς ἐπενήνεον, ἀχνύμενοι χἣρ᾽ 

4160, ᾿Ἀπέειπεν, 11 ΘΧΡΙΊΦαὰ : 1] οχροβὰ. 

Επδίαίμε : ἀπέειπεν ᾿ ἤγουν ἁπλῶ- εἶπεν. 
4418. ᾿Αυφότερον δάνεουε : ἴοαυΐ ἃ 1ὰ 

ἴοϊβ. -- Μεθ’ ὕλην, αὐ ἰέρπιιι, ῬΟαν ἅ}16 
οἰ γον ἀπ 05. 

420. Ὠτρύνοντο νέχυς, νμῖρο ὦτρυ- 
νὸν νέχυας. [.6 56η5 γδ5[6 ἰ6 τηόπηθ. Ανϑα 

1ὰ νυϊσαΐῖο, ὥτρυνον 6588 1ῃιγαπβι ΕΠ, δὲ ἐσα!- 

γἂπξ ἃ ὠτρύνοντο, 5᾽ ἸἸρΥΟβϑαϊθηΐ. 
498. ἬἬντεον, οοοινοὗαπέ. Ἐπ᾿ Ργο86, 

ΙεῈ νϑῦθβ δϑὲ θὰ αω: ἀντάω. 
494, Χαλεπῶς ἀέρεπαά ἀε διαγνῶναι. 

- Ἦν ἐφυΐναιε ἃ ἐξῆν : ζοοδαι, οὐ ροιι- 
νδῖῖ. --- Ἄνδρα. ἕχαστον. 1] 5᾽ἈρὶΣ 65 
χτηουΐβ. Οη ΠΘ γϑοοη Πα βϑαϊξ Ρρὰ5. θίθη 48ὶ 
ἐταϊῦ ὁμαοαη αἀἾθαχ. ΟἾδ58ὲ ἀπ ἀ65. γἈ]50 8 
Ῥουν ΘΒ 4.6}165 [65 ατθοβ δἵ 165 ΤΎΟΥΘἢ5 

μοιτζοιϊθηξ ἰθ5 ολάδνγοβ, 
426. Νίζοντες ἄπο Ρουΐ ἀπονίζοντες. 

- Βρότον, ἑαδιωη, 16 βδᾶηρ πὶ ἀέϊραγαϊς 
165 τηογίβ8. ουδ 1ὰ ποῖθ 5:1 ἔναρα βρο- 
τόεντα, ΥΙ, 480. Βρότος 65: ἰ6 ϑὰηρ 4] 

ἃ οουέ ἀπ Ὀ] Θδϑινα πλόον 6] 16. 

428, Πυρχαϊῆς ἐπενήνεον, 115 πχοίταϊοπῖ 
δὴ ἴα 801 ἰ6 θύομον. Δέποἠοϊα ἐουῖναιῖξ 

πυρχοαϊῇ. Ἑμυβίαιῃθ : ἐπενήνεον, ἤγουν 
ἐπεσώρενον εἰς πυρχαϊάν ᾿ ἔστι γὰρ νῶ, 

τὸ σωρεύω, χαὶ ἀναδιπλασιασυῷ νανῶ, 
χαὶ τροπῇ νηνῶ, ἐξ οὗ τὸ ἐπενήνεον. 
Οὐδηΐ ἃ ἰὰ ἀόίεηβθ 46 ρίβυγθυ, Βοῖθθ δὲ 

ἀ᾽ ἀυῖγοβ δχρ!! φαθπὶ ᾿οτάσα 6 Ῥυὰ πη ΡᾺΓ 
᾿ΗἸπιέγεε χα ἀναίθηΐ 165 Τσουθηβ 46 86 ἢάζου, 

ἀθ ῬΡϑυν 416 ἰὰ ἐγόνθ π᾿ θχριγὰξ ἀνδηὶ 488 
165 [πόγαι!!θ5 ἔπϑοθηΐ ἀοΠθνόθο. 1.65. 6λο-- 

ἐϊὸς ἀοιιπθηΐ ἀπ γαΐϑοη ᾿ἰα5. παῖᾳγοιϊο, 

ο᾽εδὺ 416 Ῥυϊὰπὶ π6 νοι] αϊδ Ρὰ5 416 105 δη- 
ὨΘΙΪ5. ΟΥΙβδθηῦ 165 ΤΥΟΥΘπ5. ἀδοουγαρόβδ : 

ἵνα μὴ: χατάδηλοι τοῖς πολεμίοις εἶεν, 

ὡς μαλαχιζόμενοι. Μόπιθ 6. 86 ἰατηθη!δηΐ, 
15. βϑυαΐθηΐ νϑηῖθ ἃ θοὰς ἀθ ἰϑθὰν ἰᾶοθθ. 

Οα φρτγέξοηα ἀνοΐν ἐγοανέ 1 ἐπα ρ] οθιηθηΐ αι 
θάομου. οοιητηιῃ ἀ65 ΤΊΤΟΥ ΘΠ5, 580} [65 60]- 

1165 αὶ μογάρθῃϊ ἃ 1᾽δϑὲ ἴὰ ρουίίου. ἐδ ἰὰ 

ΡΪαῖπα οὰ 5᾽ ὀϊαϊς ἀοπηόδ ἰὰ βαῖ.1}16. ΠῚ γ ἃ 

Ἰὰ απ ουαηα ἃτηὰ5. αἾἶὉ5 οα οἰπό5. γός διηπηθηΐ 

ἀόοοπνοῦῦ ἀλπ5 (65 [ο.1}}65 ἀγο ΒὀΟ]ΟΡΊΓ( 65. 

γον ΝΙοοΙα 5, μ. 97. Ὑιρρια ἃ ἀένο- 
Ιορρό ἐδ. ράββδαρο αἰ οπιὸγο, ἄπόιο, ΧΙ, 

180 εἴ Ξυϊναηίθ, 203 οἵ βιιϊναηΐβ, 
481. Ἀχιύμενοι χῇρ. Ο᾽ἐ5ὲ ἰὰ πχόπηβ ὃχ- 

Ῥ δϑδίοη αἶα 65. 428 ; πιὰ}5 οἾἐδὲ βΒροῃἴα- 

πόηηθηΐ {1|6 165 ἀσϑοβ οοποθηϊγθηΐ ἰθὰν ἀοιι- 

Ιϑιιν 6 ἢ. Θιιχ -πηδιηθ5, [ἀπ 615 46 [65 ΤΊΤΟΥ ΘΠ 5 

οὐδ ον θϑδοϊῃ εἶδ 6. την 5. ἅτ σα] ὴ6. Ρὰν 
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3 δι ᾿ Ἵ Ν ἀκα, Ὁ ἐν δὲ πυρὶ πρήσαντες ἔδαν χοίλας ἐπὶ νῆας. 

Ἧμος δ᾽ οὔτ᾽ ἄρ πω ἠὼς, ἔτι δ᾽ ἀμφιλύχη νὺξ, 
“- οι τὰ ᾿ΦΙΘ, ΤΡΟΣ ᾿ Ἀ " ᾿ 3 ΝᾺ ον 

τῆμος ἀρ ἄμφι πυρὴν χΧριτὸς ἔγρετο λαὸς Αχαιῶν 
᾽ 

τύμόον δ᾽ ἀμφ αὐτὴν ἕνα ποίεον ἐξαγαγόντες ᾿ τ ηΙδα 
ΝΜ 2 δί ὰ ᾿ ) δι - ΜΆ 
αχριτον εχ πεοίο τσποόοτι ὃ αυτον τέιχος ξεοειμᾶν 

πύργους θ᾽ ὑψηλοὺς, εἶλαρ νηῶν τε χαὶ αὐτῶν. 
3 ᾽ » - 5 "» 

Ἐν δ᾽ αὐτοῖσι πύλας ἐνεποίεον εὖ ἀραρυίας, 

ὄφρα δι᾽ αὐτάων ἱππηλασίη ὁδὸς εἴη" 

ἔχτοσθεν δὲ βαθεῖαν ἐπ᾿ αὐτῷ τάφρον ὄρυξαν, {0 
εὐρεῖαν, μεγάλην ἐν δὲ σχόλοπας χατέπηξαν. 
Δ ε Χ 7 ΄ 3 , 
ῶς οἱ μὲν πονέοντο χαρηχομοωντες Αχαιοι. 

Οἱ δὲ θεοὶ, πὰρ Ζηνὶ καθήμενοι ἀστεροπητῇ, 
- Ἵ “ 3 - ͵ " 

ϑηεῦντο μέγα ἔργον Ἀχαιῶν χαλχο χιτώνων 
- ΔᾺΧ Ἶ “ 

τοῖσι ὁὲ μύθων ἦρχε Ποσειδάων ἐνοσίχθων᾽ γῇ 

Ιδα τοὶ. δολοίϊος : βαρδάρων ἴδιον ὁ 
θρῆνος ᾿ τῶν δὲ “Ἑλλήνων, τὸ μεγαλόψυ- 
χον " μόνον γὰρ ἀχνύμενοί φησιν. 

488. ᾿Ἀμφιλύχη νύξ, ᾿Ἅμ06 : 16 ογέραϑ- 
οαϊθ ἀπ πηαῖη. Ομ ἀϊδ δὴ ῥυοβθ, λευχό- 
φως. Μδοιορα δχρίᾳας λύχη μὰν λευχός, 
δίαπο, ἃ εαυ5ε ἐθ λευχόφως. Ἐμπδίατῃα 16 

ΤΆΡΡΡΟΟΒΘ ἀθ λύγη, οὔβουνιτό, ΑἸοῖβ. ἀμ.- 

φιλύχη νύξ 56τγαϊ σε ούφσοινα ποι, ἀμ 6 παῖ 
η] ἃ γΓεγάα ἐδ ϑὸπ οὔβουνέ, ΤΠ απένο ὀξν-- 

τη] ορῖθ, αἱ ἀοππα σεδέμ ἐνὶ ποῦ, οβϑῖ ρνό- 
[ένα ]6. Οὐ ἐβὲ 6} ]6 φιυΐοπ τἰγα 46 ἰὰ σγᾶπι- 

πηλῖγα οοιηραγαξίνο, (αν 5 ΓΆΡΡτ ἢ λευ- 

χός, ἐπα, ἔμιοθο, δὲ ἰγαάτς ἀμφιλύχη ἈΡᾺΣ 
Ζιρίοίίολιε, 

485-440. Τύμόον ... 
996-944 οἵ 165 τιοῖθϑ 511} 665 Β1χ νϑυῦβ, Ἠοιηδιε 

6 ἀϊξ ρᾷ5 σοι θίθη ἐὋ ἔθηρ5 ἀανοθηΐ 665 
ἰχανᾶσχ, 81 1 Ὅη δὐιηθῖ τὸ Δύσετο δ᾽ 
ἠέλιος, τετέλεστο δὲ ἔργον ᾿Αχαιῶν (νεῖ5 
465) 56 γὰρροιίε ἂὰ 70} ἀ65 {ππόγα1}}65, Ἰὰ 

ὙΓΔΙΒΘι πο 6. [ας τοϊα]οπιεπῦ ἐδίαπς. απ 
ἀοῖὲ βιρροβου ἀπ οογίαϊη 108 416 [6Π1ρ5; 

Ῥυΐϑηαο σαντα δϑὲ ἕαττε ἀθ τηὰὶπ5. ἀμοιη- 

1168. ὕογεζ ἰὰ ποία ΧΥ͂, 966 51: πολὺν 

χάματον.... 
448-464. Οἱ δὲ θεοὶ,... (65 νἱηστ- ἀθὰχ 

675 δ0ηϊ πὰ 65 αἾὉ]}06 15 ἀλη 5 16 τηϑπι15-- 

οὐἱε ἀἐθ εηῖβθ. [μὰ σάϊϑοη ἀ6 1᾽ αἰ ιόϊοδο, 
οἶοβδὲ ᾳὰ Ἠοιηὸγ γἀθοηΐθ, ΧΙ, 10-83., [ὰ 

ἀεοισιοείο. ἀπ Το ρασε ΘΟΙΠη6. 51] π᾽θα 

γοΥοΖ ρῥἷμβ Βαμὶ 

Ἀγ αἴξ τποὲ ἰεΐ. ΟἾδδέ θίθη ἃ του 416 

Βοῖμθ δὲ ἀ᾽ λιῖγοθ τποάθυπθθ δοοιιβοηΐ [65 

ΑἸδχαιράγιπθ α᾽ἄνοῖν ἱπίουροϊό οοὲ ὀρὶ- 

βοάθ ἀὰπ5 1 7]ωα6; ἂν 115 νομ]αϊθηΐ, ἃὰ 

σοπἤαῖ6, 16 πὶ ἔαιτο ἀϊδβραταῖτνθ. Τὐἐριβδοάβ 
[ἈἸβαϊδ ρᾶγα ἀὰ ἰοχίθ ἀὸ5 16 [θπὶρ5 ἀ᾽ΑὙ]5- 
τοῖθ. 1.65. ΑἸθχαπαάνπβ τοραγαιθπὶ α81]- 

Ἰδιγθ ἰἴὰ σοηβίγαοίοπ ἃ τη ΠΟΙΠΠῚΘ ᾿Π6 

Ῥαρθ Ποῖοη ἀπ ρΡοῦία, Γ᾿ αβδίατῃθ : σημείω - 

σαι δὲ χαὶ ὅτι τὸ Ἑλληνιχὸν τοῦτο 

τεῖχος ἀρέσχει τοῖς παλαιοῖς πλάσμα 

εἶναι Ὁμηρικόν. Τὐοχργοββϑίοη τοῖς πο- 
λαιοῖς ἀόδίριπα 165 ΑἸθχαμάνη5, οὐ ρᾶγίοα- 

᾿ϊδυθηθηῦ Αὐἱδίαγαμθ, ΠΠ ἢὟὟ ἀγαϊξ, ἀδμ5 
ἴὰ μ]αῖπθ ἀθ Τγοὶθ, ὅποι νθϑίρα ἄτι πιὰ 

ΘΟμπδίγυ ΡᾶΡ 165 ἀτθοβ. Επβίδε 6, τόβιισηδηϊ 

Ι65. σόβθχιουρ ἀ65 ἀποίδιηιδ, οἰἴϊθ πὰ πιοῖ 

ΑΔ Αὐιβϑίοίῖθ αὶ Ῥγόινθ απ ἰδ ΡΒ Οβορηα 
᾿ῖσα ἀὀὰ Ἰ᾿ἐρίδοίθ βοϊ-αἰδυπὲ ἱπίουροϊ]ό 
Ρὰν 165 Αἰθχαμάγιηϑ : « 1,6 ροδίε 4] ναὶ 

οἰναητό ἰ6 την ἃ ἀπόδητι [6 τη.» Διὰ δὲ 

τοῦ παντελοῦς αὖθις ἀφανισμοῦ διαφεύ- 
γει τὸν τοῦ Ψεύδους ἔλεγχον, αὐτὸς 
ποιήσας τὸ τεῖχος, αὐτὸς ἀφαντώσας, 

ὡς: χαὶ Ἀριστοτέλης δηλοῖ, ὅπον ἔφη, ὅτι 

τὸ τξῖχος ὁ φράσας ποιητὴς ἠφάνισε. 
443. Οἱ π’εδὲ ροϊηΐ [ὉγΈΟΙ6. ἐδ θεοί, 1 

Υ ἃ οοπίγα-ραυτθ, οἵ δέ ορροβό ἃ οἱ μέν 
ἀὰ νὸνβ ρῥγέεέάθηϊ : οἵ μέν, 65 μη, ἃ 
ΒΆγοΙΣ, ἰοῖ ἀνθοβ; οἱ δέ, 6. «μένος, ἃ 51- 

γ ΟΣ, ἰθ5. ἀἰθιιχ, 
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Ζεῦ πάτεο. ἡ δά τις ἔστι θβοοτῶν ἐπ᾽ ἀπείοονα γαῖαν ) ποατεῦ, ἢ .α νυν" ν 290 Ὁν 9 ἢ ᾽ 

ὅστις ἔτ᾽ ἀθανάτοισι νόον χαὶ μῆτιν ἐνίψει ; 
" ξ ς Ν 5 

Οὐχ ὁράας ὅτι δ᾽ αὖτε χαρηχομόωντες Αγαιοὶ ρα, ΧΟ! 
ω " " “- ε΄ ᾽ ΝΣ 7 

τεῖχος ἐτειχίσσαντο νεῶν ὕπερ; ἀμφὶ δὲ τάφρον 
Χ.. 4 ῃ - δέ Ἂ, ᾿ ε Ἵ, Ξ 

ἤλασαν, οὐδὲ θεοῖσι δόσαν χλειτὰς ἑχατόμόας ; 450 
“- ᾿ ᾿ ς “ον ἊᾺ 

Τοῦ δ᾽ ἤτοι χλέος ἔσται ὅσην τ᾽ ἐπικίδναται ἠώς" 

τοῦ δ᾽ ἐπιλήσονται τὸ ἐγὼ καὶ Φοῖδος Ἀπόλλων 
ἥρῳ Λαομέδοντι πολίσσαμιεν ἀθλήσαντε. 

Ν «ὦ ΝῚ 

Τὸν ὁὲ μέγ᾽ ὀχθήσας προσέφη νεφεληγερέτα Ζεύς" 
γ 3 " ᾿ Ω πόποι, Ἐννοσίγαι᾽ εὐρυσθενὲς, οἷον ἔειπες. η55 

- - Ἄλλος χέν τις τοῦτο θεῶν δείσειε νόημα, 
«Ὁ Ν " ͵ τὰν ῇ 

ὃς σέο πολλὸν ἀφαυρότερος χεῖράς τε μένος τε᾿ 
λ ὃ οἿ λέ “ ο ΡΓ. Ὁ 3. σὸν ὁ ἦτοι χλέος ἔσται ὅσην τ΄ ἐπιχίόναται ἠώς. 

ἊἝ ΝΥ ΕΥΣΣΝ δὲν Υ ἜΨΨΝ ᾿ ΄ Ἂ. Χ 
γρει μὰν, ὅτ᾽ ἂν αὐτε χαρηχομόωντες Ἀχαιοὶ 

οἴχωνται σὺν νηυσὶ φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν, 460 

447, Ἐνίψει, ἀϊοοί. ΟἾε5ὲ 16 [αἴαν ἀ6 
ἐνίσπω, ἴονιηθ ροόταιθ ροὺν ἐνέπω. Οἡ 
ἜΧΡΊαα6 ἀθ ἄδιχ ἰἄροη5. απ όνθπῖος ἀθα- 
νάτοισι νόον χαὶ μῆτιν ἐνίψει : δοπιηηπηϊ- 
{π6Γὰ ἃτπχ Ἱπη πιο Υ 65 588 ῬΡΘηδό6 οἱ 565 γόβυϊι- 

[0 η5:; οὐ]έθνθνα Ἰὰ βϑᾷρθϑϑθ 4685. ᾿πηιπουίοἶϑ. 

Αυνϑο]ὰ ρυθιηϊὸγο 46 668 ἀθιχ Ἰπ ου ργόΐδεϊ 8, 
Νορίαπηθ ΓΘΡΓΌΘΙ ἀπχ ἀγδοβ ἀν οῖν ἀσοοιη- 

ΡΠ ἰδ ααννα 88η5 ἅν οὶν ἀἐδιηαπεό [556 πε1- 

τηθηΐ ἐ65 ἀἰθιιχ μὰν 465 Ἰηνοοδίίοηβ δὲ «165 

ΒΔΟΥΠο65. Ανθς ἰὰ βϑθοοηάθ, Νορίπμα γο- 
ῬΤΟΟΪΙ6 ἀὰχ ἀἴθαχ (6 Ἰιῖϑϑου [65 ΠΟ ΠηΠη65 5᾽6- 
ΠᾺΔΠΟΙΡΟΙ ἐδ ἴθι ἀθνοῖὶν. (6}16- οὶ σι ρρο56 

406 ἀθανάτοισι ὀηαΐναυς ἃ ἀθανάτων, 66 
411 δϑδὲ ππ6 αΠΠΠουϊτέ ; πλαῖ5. ὁπ ρϑαΐ γόβοι- 
ἀνθ οθίζα αἰΠπου]τό. ΒΟΙΠ6 : « Οὐΐδπαπ (1 11 
« τίς ΤητοΥΓορ ἘΠ) 4115, πος 6δὲ ἴῃ ΠπΟποΥθπι 
« ἀθογαπ), αἰοοῦ 56. θυ σα 1} ΘΟνΡ τ 58- 

Ῥ᾽θηταπι ὃ.» Οὐδὲ 16. 56η5 416 ρυόξεγο 16 
ἀουπῖον ἐναδιοίριν ᾿ατ1π, Το 6. 56 Πη5. δϑὲ 

Ρ᾽ὰ5. δ Π0}6, εὐ ἃ αἰ ἍΠ]οαγα. Ῥοὰν 1αἱ Ἰὰ 

τνρδα το. ἀἰοχαπανιηθ. δολοίίθς : ἐνίψει" 

ἀναχοινώσεται διὰ θυσιῶν, συνέργους 
αὐτοὺς θέλων λαδεῖν. οἵ γὰρ θύοντες εἴ- 
σονται παρὰ θεῶν. εἰ δεῖ ἔργοις ἐγχειρεῖν. 

448. Ὅτι δ᾽ αὖτε. ἴοἱ, δ(ἐ) ο51: ὀνϊά6πι- 
ἴθ Ροι" δή, ον υ]τὸϊ οἶδδὲ δέ ἀλπ5 16 
50η5 46 δή. Οὐὰμι ἃ αὖτε, ἃ ἴδιι" ἔοιιν", 

ΟἾδδὲ ἀπὸ Δ] 510. ἅτ ΡΠ ΓΕ σΟηδίγαϊς ἃ 
Τγοῖς μὰν Αρο]οη οἵ Νορέιπο. ὕονο Ρῥ] 15 

Ρα5, γε 4δ2-453. 

449. Νεῶν ὕπερ, μουν ἰὰ ἀόίοπβο ἀ68 
πάνγθ5, ο᾽ροϊτὰ -αἰχο ἄτι ΘΔΠΊρΡ. 

461. Ὅσην, νείρο ὅσον. Νοῖνθ νυϊσαῖο 

δδῦ ἀπὸ σογγθοῖίοη ἀθ Δέποάοίΐα. Αὐἰβέαυ δ 

ἀγαϊς σόζα 1 1ὰ νγαΐθ Ἰθοοπ, 41 εϑὲ θΐθπ 

Ρῖαις. ροόααδ : 5" ἴουτ6. Οτθμ άπ 46 ἰὰ 

ἴευτ οὰ, Γἧν ἐδ βοιιδτθηΐθπάι. μϑολοίϊος : 

Ἀρίσταρχος, ὅ σην.... ὃ δὲ Ζηνόδοτος, 
ἀρσενιχῶς, ὅσον. 1,6 τπηδπαβονς 46 6 ηΪ56 

ἀοππο ὅσην. 
451-452. Τοῦ .... τοῦ. 1,6 Ῥγεηΐου τοῦ 

ΒΙρ: 166 16 πλὰν ἀθ5. ΟΥθοβ; 16 βεθοπά τοῦ, 
16 πλιν 46 Νορίαπο οἱ ἀ᾽ Αροϊ]οη, 

4565. Τὸ ἐγώ, νμίρο ὅτ᾽ ἐγώ. Νοΐνε 
νυϊρσαΐθ, 411 το ἃ ἰὰ ρ΄ γα86 841. Ῥγδοϊβίοη, 

δϑῦ ὑπὸ σουγθοῦίοη ᾿Ὀγ Ζαπέϊπθ, 1.65 Αἰθχὰπ- 

ἀνῖηθ. π6 ΘΟπηαϊββοαΐ ΡοΙϊηΐ σοῖο Ἰθςοη, 
ϑοἠοίϊος : χωρὶς τοῦ τε, ἐν ταῖς ᾽Δρι- 
στάρχονυ, τὸ ἐγώ: χατ᾽ ἔνια δὲ τῶν ὕπο- 
μνηυάτων, τὸ δ᾽ ἐγώ. Οοιΐο ποῖα γοῦν 

48᾽1}5. πναϊοπὲ δοηρσό σα ἃ [αῖνο ἀἸΒρα γα γ6 
Τ᾽ }ϊατι5. Ρὰν ἀπ τ΄ οἷ τὰ δ΄, 115. Ἰαἰδβαϊοπέ 

16 σοπ)οποιῖ τό, ἐοχιιεί. 
458, ἭἭρῳ Ροὺυν ἥρωϊ. --- Πολίσσαμεν, 

ποιῖι5. (οὐ ὰιηθ5 [ὰ ν1}} 86. ΑἸ] θυ 5, πολίζω 

βισημς. τὼ" 6 νέα. ΑΡΟΊ]οΝ. οὐ ΝοΡ- 

τὰαπο α᾽οηξ [αἷξ απ Ρϑ ραν, 

4δδ. Ὦ πόποι. ὕογοΖ ἰὰ ποῖορ 1, 254. 
459. Ἄγρει μάν. Ἄονο ἴὰ ποίε Υ͂, 766. 

»-:: 

Ἂν: 
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τεῖχος ἀναρρήξας τὸ μὲν εἰς ἅλα πᾶν χαταχεῦαι, 
αὖτις δ᾽ ἠϊόνα μεγάλην ψαμάθοισι χαλύψαι, 
ὥς χέν τοι μέγα τεῖχος ἀμαλδύνηται Ἀχαιῶν. 

Δ " Ἁ Ω ᾿ . ͵ ᾿] 

Ὡς οἱ μὲν τοιαῦτα πρὸς ἀλλήλους ἀγόρευον. 

Δύσετο δ᾽ ἠέλιος, τετέλεστο δὲ ἔργον Ἀχαιῶν. θῦ 

βουφόνεον δὲ χατὰ χλισίας χαὶ δόρπον ἕλοντο. 

Νῆες δ᾽ ἐχ Λήμνοιο παρέστασαν, οἶνον ἄγουσαι Ὧξ ν. ἜΣ ᾽ Τ ) 

πολλαὶ, τὰς προέηκεν ᾿Γησονίδης Εὔνηος, 

τόν ῥ᾽ ἔτεχ᾽ Ὑψιπύλη ὑπ᾽ Ἰήσονι, ποιμένι λαῶν. 
Χωρὶς δ᾽ Ἀτρείδης, Ἀγαμέμνονι χαὶ Μενελάῳ, 

᾿ δῶχεν Ἰησονίδης ἀγέμεν μέθυ, χίλια μέτρα. 

470 

Ἔνθεν ἄρ᾽ οἰνίζοντο καρηχομόωντες Ἀχαιοὶ; 

ἄλλοι μὲν χαλχῷ, ἄλλοι δ᾽ αἴθωνι σιδήρῳ, 

ἄλλοι δὲ ῥινοῖς, “ἄλλοι δ᾽ αὐτῇσι βόεσσιν, 
ἄλλοι δ᾽ ἀνδραπόδοισι " τίθεντο δὲ δαῖτα θάλειαν. τ Ὁ 

Παννύχιοι μὲν ἔπειτα χαρηκομόωντες Ἀχαιοὶ 

δαίνυντο, Τρῶες δὲ κατὰ πτόλιν ἠδ᾽ ἐπίκουροι. 

4601. Καταχεῦαι : 1 ἸΠΒ ΗΠ Ροιν 11π|- 
Ρέγαμ, θ)Ὲ τηόπιθ χαλύψαι, ἂχ ν8ῦ8 511- 

ναηΐ. 

467, Ἔχ Λήμνοιο. δεῖ 5ιρροβθ 416 
ΥΠῸ ἀθ Τιεπιηοβ. ἐΐαϊξ ροιρέρ, ἀπ πιοῖῃ5 6ἢ 

Ῥᾶγῖϊθ, ΠῚ δϑὲ σουΐδιη 4116 ἰ6 νἱη θηνογό ρᾶν 

Εππόμ5, 16 {15 ἀθ ]αϑὺπ εὐ ἀ Ἦ ρϑίρυ!β, 
ΠΘ6 Ργουθηδι μᾶ5 46 ἰὰ οοπίγές οὰἁ Ἰ᾽θὉη 

ἀνα 71εἰό Ρῃιοοείο, Ὑογο 165 ποΐο5 ΧΙΥ͂, 
280 οἱ 38. 

409. “Ὑψιπύλη. Τ᾿ αργὸβ 1 ταάττοπ, 165 
Αγνροῃδιξοβ ἀναϊοπέ τοι ῃό ἃ ΤΠ πηη05 ἀδη5 

τπ ἴθιηρ5 οὰ [16 παναϊε ρ]ι5 416 65 

[ϑπηπη65. ΤΟῖ5 165 ᾿ΟΠΉΠη65 ἀναϊθηΐ ρόνὶ 

ἀσγαπε ὑπη6 Ἰοησιθ σΘΥΓΘ οἰν1]6, 150} δαΐ 

ΟΟΠΙΠΊΘΤΟΘ ἄνες ἰὰ Τοῖπ ΗΥΡΒΙΡΥ]6, οἵ 565 
ΘΟΠΠΡΡΏΟΘΠΒ5. ἅγξο ἰ65 δαΐῖγοθ νθιινθβ, ΟἾ βδί 
ἃϊηδὶ 46 ἴὰ Ρορυϊαίϊίοη 56 ρογρόξαπα. 

470. Χωρίς, 5δέρατέιηοπί : 6ἢ σδάθαιι ρᾶγ- 

ἘΘΌΠοΥ, ξ 

471. Μέθυ, χίλια μέτρα, ἀὰα νἱπ πὸπ 
ἰγοηρό αἀ᾽δαὰ, πλ}}} 6 Πιοβαγα5 : Π}1}|6 τη6- 
5065 6 νη ΠῸΠ ἰγοπιρό εἶ θαι... Επϑίδι μα 

ἜΧρΡΊΙ τ μέτρα, μὰν ξέσται τινές, 465 56- 
τίογβ. Οἐϊαϊθπε 85. συ θθ5 ἀθ ἰθυγο οὐΐρ, 

τη 15. ἀοηξ οἢ. Ἰρποῦο ἰὰ οἀρδοιό, ,«δολο- 

[ες ; ἤτοι οἴνου χίλια κεράμια, ἢ χιλίους 

χόας. 1| δ56 ῬγΌ ΒΑ ]6. 46 ομααιιθ οὐιι ἢ δ 
ἴθπαῖε ᾿ἷι5 ἀτπ χοῦς. 1.6. οἢτι5. οἷὐ Θοπρο 
π᾿ ἐχυϊναιῖ σαὸτο χα ἃ ἰγοὶθ 46 μὸ8 Πἴγ68. 

4723. Ἔνθεν, 46 Ἰὰ, ο᾽ε5ἰ-ἀτάῖγο 46 ἃ 

σαΥραῖβοιι, δἰ ΠΟ Ρ85 ἀι νἱπ ἀ65 Αἰνι465, 

474. Αὐτῇσι βόεσσιν, νμεΐρο αὐτοῖσι 
βόεσσιν : ἄνϑο 465 ν»αῖβ πιόπη68 ; ἄνθς 465 
Ἰνόξο5 δῦ μ᾽ θ8. 1,6 [ἐπηϊηῖη οϑὲ Ρ]5 εο- 
[ΟΥ̓] 6 {π| ἰδ πηαϑοι]η αἰιχ Παθιἀε65 4 Ἢο- 
πηὸγθ. Ατὶ Ρ] αν δὶ, 1] ἀξ αἱ βόες, αιαπὰ 1] 
5 ἀρτῖ ἀπ ἴγοῦρθαι. Οὐ, 165 ασθοβ διηδηθηΐ 

ἀ65 θαι δα σγᾶπά ποιθνα ρον [αἷνα 1᾽ὁ- 

ομδηρσα σομίγο ἄτι νἱη, δϑολοίϊες : ἰστέον δὲ, 

ὅτι ὁπόταν περὶ πλήθους θρεμμάτων δια- 
λέγωνται οἱ ποιηταὶ, χατὰ τὸ θηλυχὸν 

προφέρονται. 
470. Ἄλλοι.... εῖ5. ππᾶάγααέ 46 1 0056] 

ἄλπ5}6 πηδπιιϑοῦις 46 Ὑ 6 η156. 1.8 ῬΥΪΠΟΙ ρα] 6 
γαϊβοι 46 ᾿᾽αἰμόϊδβθ δϑῦ ρθὰὰ 501146 : οἾδϑί 
486 16 πιο ἀνδράποδον οϑ88 ἀπ πιοῖ Ρο5- 

τόγίρυν ἃ Ηοπηὸγθ. Οὐδ ρουΐ ἴθ ϑᾶγοὶν" 

ΟἾδδὲ οοχ ἰὰἱ ὰὰ ἅπαξ εἰρημένον, νοϊ]ὰ 
τοὰξ, ΠΥ ἃ θΊθπ ἀ᾽ Δαϊν 65. τηοίβ 4πὶ Π6 5ο0ηΐ 
«απ. ἴοϊ5. ἀλη8 Ηοπιὸγθ. Πῖγθ, ϑηϑιῖἕα 

οοιηπιθ ἰὸ [ας Αὐἰδίαγαιθ, 486 16 οἰη χαϊὸπιθ 

ἄλλοι 65εὲ εἰαρσνίπαπέ (λυπεῖ), ο6. πἾδϑί 
γθπ ἄϊτο σοπῖνο ἰὸ νοῦ 475, 51] [65 ἀγϑοβ 
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Παννύχιος δέ σφιν χαχὰ μήδετο μητίετα Ζεὺς, 

ἩβΣλία᾽ μτυτέων γεραξ δή σχθμμαν, ὅμος ὥρα σμερδαλέα χτυπέων᾽ τοὺς δὲ χλωρὸν δέος ἥρει 

οἶνον δ᾽ ἐχ δεπάων χαμάδις χέον, οὐδέ τις ἔτλη 480 

πρὶν πιέειν, πρὶν λεῖψαι ὑπερμενέϊ ἹΚρονίωνι. 

Κοιμήσαντ᾽ ἄρ᾽ ἔπειτα χαὶ ὕπνου δῶρον ἕλοντο. 

ομΐ σόθ!]οιθηῦ ὀοπαπρό ἐ65 οαρε 5. Ροαν ἄτι 
νη, 1.65. δαρτ 9. ὀΐαϊθ με. ἀπΠ6 τηὰγοΠ Π 156 
401 ἈΟΠ 1} ἅτ σατηρ ἀθ5 τθοβ. τς Ἂν- 
δραπόδοισι, νμῖσο ἀνδραπόξεσσι. Νοῖνα 
νυ]ραῖθ οδὲ ΡΟ] μη π ἀπ ἈΠΟΙΘΠΠΘ 
ἔλατο ἀ ὀονιτανο, δολοίϊος : Ἀρίσταρχος 

διὰ τοῦ ο, ἀνδραπόδοι: (1152 ἀνδραπό- 
δοισι). 

478. Σφιν πὸ Ρϑιιΐ 56 ΥΔΡΡΟΥΤΟΥ “α᾽ ιχ 
Οτὐθοϑ ; σὰν ἰ65 γον ἢ5. ἀν ἃΙΘηῦ ΘΟΠΊΠ15 
ἀπο Βδου]όρϑ. [νὰ δαῖτα ποῖι5 πηοπίγα δὰ- 

Ρῖτον [Ἀνουιϑαηξ [65 ΤΊΤΟΥ 6Π8. 
479. Τούς, οὐχ : [185 Οτθοβ. 1.685 υϑὺβ 

βιυϊναηΐβ ᾿πἀἸχαθηΐ ὄντ ἀδιηπηθπὲ 40} 5΄ἀρὶῖ 
ἀε δθιιχ 411 ἀναϊθηΐ ἀπ να δα ἃροπάδηςθ, 
οἵ 41 δὴ ργοβίαδιθηΐϊ, 1,6 [ϑϑίϊη ἀθ5 ΤΟΥ 5 

Όχϑ9 

οἵ ἀ6 ἰϑὰγ8. ]Π165 παν αι οθυτα! θη θηξ θὰ 8 
ἀυγό τουΐο ἰὰ πυῖϊῦ, Οπ ἀογπηαϊξ ἀλπη5. [ὰ 
Ὑ1}16, ἴαπά 15. “απ 56. γόϊοιιββαϊε ἀλη 5. [Ὸ 

οᾶπηρ. 16 παννύχιοι ἀμ νεγ5 470 π᾿ δϑὲ μὰ8 

ἀπ6 αἰ οὐ : σἱθπ π᾿] ρσ6 ἀθ 16 δ0ιι5- 

δπΐεπάγο ἅνθο Τρῶες δὲ.... ΠῚ σῆς ἀθ 
δαίνυντο. 

481. Πρίν νόρέϊιό. γογεξ |ὰ ποῖθ [Ι, 
97-98. 

48). Ὕπνου δῶρον ἕλοντο. ΟνΥἹάο, 
Ραρίος, 111, 18 : « [ἢ 5ἔζριυϊα Ῥ] Δ 1 41 φὰγ- 
« Ῥαρδπῦ γειθγα δοηιηΐ, »» Φέποασοίο ἀναὶῖ 

ΒΙΡΡΥΠη6 66. γθῦ5. δΕ 16 ῬΥΘΠΙΪΟΡ Ὑ6}58 αἰ 
οἰναπΐ 4ὰ1 5ιϊῖ. ϑολοίϊος : Ζηνόδοτος -δὲ 
χαὶ τοῦτον χαὶ τὸν πρῶτον τῆς ἕξῆς 
ῥαψῳδίας εἴρηχε (11565 ἥρηκχε) στίχον. 



ΙΛΔΛΊΑΔΟΣ Θ. 

ΚΟΛΟΣ ΜΑΧΗ. 

ΤαρΙο ΟΥοππθ ἃὰχ αἴθιχ ἀθ γθϑίθυ πθαΐγο5 οπῖνθ [65 αὐθο5 οἵ [65 
ΤΙΌΥΘΠ5, Ρὰ]5 1] νὰ 58᾽ 556011} 8500 ἰ6 τποπΐ [14ἃ (1-ὃ3). θὲ Ἰ᾿ὰ 1] οοη- 
ἴοι ρ [65 ἀθὰχ δι πιόθϑ δηρᾶρόθϑα ἀδη5 πη6 ἰαΐ6 Ἰηάέοϊδβϑ ; Ρ.15 1 
Ρὸδ6 [65 ἀβϑίϊηθθϑ 465 ἄθὰχ ΡΘΌΡ 65, οἵ ο᾽οδὲ Τιοῖθ 41] ᾿᾿διηροιῖο (ὃ - 
11). 1,65 αὐϑοβ β0ηΐ Γοροιδ5έϑ5 1υ57α᾽ ἃ ἰδὰν γΕΙΩΡΑ ; ΨΌΠΟη ΡΓῚ6 
ἢ νδῖη Ναρίαπο (ἰ6 ν θην ἃ ἰδὰν ἃ146; Αϑδῃιθῃηοη, ᾿ΠϑρΙΓέ ρᾶν ἰὰ 
ἀόθββ88., ὑΆΠΙη6 ἰ6 σουγᾶσα 465 ανδο5 (118-350). 1,65. ἀγθοθ ΓΈΡΥΘη - 
ποηΐ 4αθ] 406 ἀναηίαρο: ΤΘΟΘΙ 56 51|5η4}6 Ρᾶγ 565 Θχρίοιίβ ; 1815 
Ηδοῖον γέζαθ! ἰὰ (ογαπηθ ἀ65 Τγογβηβ (251 -94.9). Τάποη οἱ Μίπουνο 
5 ἀρργόϊθηϊ ἃ 5θοοῦ ΙΝ [65 ΟΥΘΟ5 ; Πη815 ΦαρΡΙΓΟΙ ΘηνΟΙα [015 ἁιχ ἄθιχ 
ἀἰό6 5565 ΡΟῸ ἰθὰν δ] οἰ πάν ἀθ Γθποηἶου 581. Π[ΟἸγπρα (850-437). 1] 
ῬΘΙΟΌΓ 6 ἰ]-Ἰηπη6 ἀΔΠ 5 500 ρα]αἷβ, ῬΟυγ πη Δ Π 46 ὁπουβιαθιηθηΐ Μ1- 
ΠΘΙῪΘ οἱ ΪΖὰποη, οἱ ἰθαν ΔηΠΟΠΟΘ 4π6 ἰ65 ΟΥ̓ 605 ΔΓΌηΐ ἃ 501} (65 
ἀόϑαβίνθϑ ρἰὰ8. 1θυ τ] Ὁ] 65 θποονο (498-..84}), Τὰ πα] βέραγο 65 Θ0η}- 
βαϊίαμπῖβ; [65 Του η5 οαπηρθηΐ ἀδη5 ἰὰ ρ]αϊη6, αἰζθπαδηΐ 16 10} ΡΟῸΓ 
ΓΘΟΟΠΙΠΊΘΠΘΟΙ [6 οομβθαῖ (ε85- 65). 

᾿Ηὼς μὲν Σρδ το τ τλθς ἐχίδνατο πᾶσαν ἐπ᾽ αἷαν᾿ 

Ζεὺς δὲ θεῶν ἀγορὴν ποιήσατο τερπικέραυνος 

ἀκροτάτῃ ἀσβυσῇ πολυδειράδος νόον Ὁ 

Αὐτὸς δέ σφ᾽ ἀγόρευε, θεοὶ δ’ ὑπὸ πάντες ἄχουον᾽ 

4. Ἠὼς μεὲν.... Βοῖ!!ε γειμᾶγαμθ, ἃ 
ῬΓΌΡΟΒ 46 ε6 νειβ, 486 Γόριτμὲδίς χροχό- 

πεπλος 568 Ὑδρροιίθ. ἃ 1 ἀόδδβθρ, εἴ 16 
σοῦρο ἐχίδνατο ἃ ᾿᾽λιχογὸ Ῥυοργοιηθηΐ ἀΠΐα, 
ΠΥ ὁ, δα εἴΐεξ, δοοηΐαβίομ ἀθ ἰὰ οἴοβθ οἱ 
ἀθ ἰὰ ρογβδοῆμθ. (ἐθδῦ. ἅπθ οὐ βθυναίϊ οι 

4υ θη μϑὰΐξ [αἰῖγα 5562 βϑοιισθηΐ ἄδη5 Ηο- 

πιὸγο, ἃ ΡΙΌΡοΟΒ 465 αἰνιηϊτόβ ἀοπὶ ἰὰ ἰό- 
ϑοηάς πῃ δδὲ μὰθ8 δποοσθ οομηρίδῖθ, οἵ ἀμ] 

Π6 ϑ0ηΐ μὰ5 ἴουξ ἃ [αἴξ ἀόραρέε8. ἀ6 ἰὰ 

παΐινθ. Ῥ]ι5. αν, [65 ροδίθβ ἀϊιβδι!πραθγοηῖΐ 

υἱβουνθιβοπιθπί ὁ6. ἀεὶ ἈΡΡαγιϊεηΐ ἃὰχ 
Ρμόποιπδπες παΐαγοὶς δὲ οὲ 4αἱ ἀρραγεδηϊ 
ἃ Ἰδγβ Ρευβοπηϊβοαϊίοηβ. ὙΊνρριο, Επόϊάε, 

ΤΥ, 58 : « ΤΙ ΠΟῺΣ ονοσθιιμὰ ἰΠπ 4116115. Ατι - 
« χογὰ οα1|16;.» ΥΠΙ., 26 : « Αὐγογὰ ἴῃ 

« ΤΟΒ5615 {ἀ] σοι Ἰαἴθὰ υῖρῖ5. » ΟΠ. π6 νοι ]ὰ 
416 1ὰἃ ἀό6556. --- Ζόποάοξα ἀναϊξ βαρ ΡΥ 

Ι6 ΡῬγεπλῖον σὑϑὺ5 ἀὰ οἰιαηὶ ὙΠ ἀνθὲ ἰὃ 
ἀθγηῖθν ἀπι οαηῦ Υ11|. Ἄογα2 ἰὰ ποίθ ΥΠΙ, 

482. 

2. Θεῶν ἀγορήν. (οπηρᾶγοαζ ἰδ τέο ἀς 
οϑῖϊο ἀϑϑοιαθ]όθ ἀνθὸ ἰ6 ἀόθυς ἐπι ἀϊχτὸπιο 

Ἰῖνιο ἀς Ἰ᾿Βἴπόϊαϊδ, χυὶ δι δϑὲ ἀπ ἰμιϊταιίοι. 
ὃ, Ἀχροτάτῃ.... Οη ἃ ἀέ]ὰ νι; 66. νϑ!δ, 

Ι, 499. 1.6 ρά1415 ἐδ Τιριῖον ὄϊαιε δι 18 

οἰπιθ ἰὰ ρῥ[υ5 ἐϊενέε ἐς "ΟΪγ προ. 
4, Σφ᾽ Ροιι σῴν : ἃ Θυχ, 
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Κέχλυτέ μευ, πάντες τε θεοὶ πᾶσαί τε θέαιναι, ὅ 

ὄφρ᾽ εἴπω τά με θυμὸς ἐνὶ στήθεσσι χελεύει. 
, 3 ͵ -Ὁ" ῇ Υ̓ Νήτε τις οὖν θήλεια θεῶν τόγε, μήτε τις ἄρσην 

Π ἣν ἥ ᾿,ν ν ῚἼ ἢ ἐΨ Γ 
πειράτω ὁιάχέρσαι ἐμὸν ἔπος" ἀλλ μια. πᾶντες 

- 9 ᾿) ᾿ς “ ] Υ̓͂ 

αἰνεῖτ᾽, ὄφρα τάχιστα τελευτήσω τάδε ἔργα. 

Ὃν δ᾽ ἂν ἐγὼν ἀπάνευθε θεῶν ἐθέλοντα νοήσω 10 
ἐλθόντ᾽ ἢ Τρώεσσιν ἀρηγέμεν ἢ Δαναοῖσιν, 

πληγεὶς οὐ χατὰ χόσμον ἐλεύσεται Οὔλυμπόνδε" 

ἤ μιν ἑλὼν ῥίψω ἐς Τάρταρον ἠερόεν: Ἐ Ρ Φ ΑΟΡΥΑΘΟΥ ὩΕΡΘΕΝΤα, 
τῆλε μάλ᾽, ἧχι βάθιστον ὑπὸ χθονός ἐστι βέρεθρον ᾿ 

ἔνθα σιδήρειαί τε πύλαι χαὶ χγάλχεος οὐδὸς, Ὑ 5 

τόσσον ἔνερθ᾽ ᾿Αἴδεω, ὅσον οὐρανός ἐστ᾽ ἀπὸ γαίης᾽ 

γνώσετ᾽ ἔπειθ᾽ ὅσον εἰμὶ θεῶν χάρτιστος ἁπάντων. 

Εἰ δ᾽ ἄγε, πειρήσασθε, θεοὶ, ἵνα εἴδετε πάντες" 

σειρὴν χρυσείην ἐξ οὐρανόθεν χρεμάσαντες, 

6. Ὄφρ᾽ εἴπω.... (6 νοὺ5 ᾿» 8] τη πη 116 
101 ἀδπ5 16 πὰ ηπβου ἀθ θηῖθθ. Οἢ π6 
Ρϑαΐ μᾶ5 ἀἴνὸ 411}} 5010 1ππ{1}6; Π1Δ15 1] ἀ]ουι θα 
Ρδὰ ἀδ οἴιοβα ἃ ᾿᾽δχργθϑϑίοῦ ἀθ ἰὰ ρεηβέεβ, 

7. Θεῶν, νμέρο θεός. «δολοίϊες : ἊἌρί- 
σταργχος, θεῶν. --- Τόγε (λοο, 6601) ἃ 
Ροὺν ἀρροβίτομ ἐμὸν ἔπος, πηειιηε ψΦΡῬ τι) 
(ε6. 46 16 ναἱβ ἀ1γ6). Οἡ μϑαξ διιδϑὶ ΘΧρ]- 
4π6ν, τόγε ἐμὸν ἔπος, ἤοο ηιδιι)ν ψΘΡ ἔτει, 

οἴ. τηΐοπηρ Ῥᾶγοϊδ-οὶ. 16. βθὴβ γϑϑίρ 16 
τη Π|6. 

9. Τάδε ἔργα, 665 αὐανγοβ: [65 ὉΠΠ0565 
416 16 νθιιχ ΔΘΘΟΠΊΡ]})"; Π|65 ἀρϑβϑίηβ. 

10. Ἀπάνευνθε, ἃ Ἰ᾽ ἔσαν. Ζόποάοϊε 15.110 

μετόπισθε, μὰν ἀδιγϊὸγο. --- ᾿Εθέλοντα, 
νοἐοπέοηι (5 ροηέθ δια) 5815 Υ ὀΐγο διϊουβό. 

12. Οὐ χατὰ χόσμον᾽.. (65 πιοί5, Π᾿ἀργὸδ 
1ὰ τνρδά 0 ἃ Θχ πάν ηθ, ἀδροπάοπηὶι ἐο ἐλεύ- 

σεται, εἴ ποι ἀε πληγείς. 81 ᾿᾽Ὅπ πιδὲ τπ6 

ψίγρα]ςα, 1] (χαὶ 1ὰ τηϑίίγο ἃ ἰὰ δα 46 πλη- 

γείς, οἵ ποῃ ἃ ἰὰ 51 46 χόσμον. .μδ6λο-- 
ἐϊδ5 : ἄνεινον ὑποστίζειν εἰς τὸ πληγεὶς; 

χαὶ ἔστιν ἀντὶ τοῦ χεραυνωθείς. 1.6 
5618 651 ὁπ : « [γὰρρό ἀδ 1ὰ [οι το, 1] 5᾽ δὰ 
νὰ ἀλη5. ἢ ταὶ τηϊϑόνα Ὁ]. » 6 οοιίο [ἃ- 
ὁοα, ἴὰ ΡΥ ΘΠ 6 τη 6 πᾶ 6 δϑὲ ΠΉΪΘιχ 6 ΤᾺ} - 

Ῥουὲ ἀνθὸ ἴὰ ββοοπάδ : ἦ μιν ἑλὼν ῥίψω... 
Οἱ ἁπγαϊ βου]θηθηΐ, ἀνος πληγεὶς οὗ χατὰ 
χόσμιον, Ἰ᾿ἐψυϊνα!δηΐ 465 σοι ρ5. Ῥγομθ ἃ 
ΓΒονεῖῖο, ΠΠ|, 264 ; πεπληγὼς.... ἀειχέσσ! 

πληγῆσιν. 16 ἀῤ!᾽!Ππαπάπε βοαῖς Πομηΐθιιδε- 
τπηθηΐ αΐίιι, Φρ1ΓΟΡ οοὲ. θ᾿] 5 Γέγοςς ατ- 
1γ558.--- Οὐλυμπόνδε ἐαυϊναπεῖοι ἃ οἰχόνδε, 
ἀλη5 58 ἀδπιδινο. Οἤδηυ6 ἀἴσδιι ἀναῖδ 50Π ρμὰ- 
Ἰα15 ἀδῃ5 τιπ6 465 τόρτοηβ ἀπ πηοπΐ ΟἸγπῖρθ6. 

18. Ἐς Τάρταρον ἠερόεντα; ἀλπ5 16 Τὰν- 
ἴατα ἰόπόργθαχ. ἤθυπο : « δὲ ἴθυγὰ 1π τηδ- 
« ἀἴο; βδιργα ϑᾶἂπὶ ἀήρ, εἴ ϑιργὰ ἰπηὸ 

« αἰθήρ : ᾿πἴντα τουγάιη ὅδης; οἵ δαθίου πὸ 

« Τάρταρος. Τρίταν. 'Ταγίασιιβ δὲ ΟἸ γπηριι5 
« ἀπὸ οχίνρθμμα βιιηΐ ΘΧχ Δάν 50 510] ροϑιΐα ; 
« δας δὲ ᾿Ἰπά01]65 εαἰγίαβααο ἰοοὶ οοπῃῖνα- 

τς Τὰ δϑὲ : θχ ἴῃ ΟἸἴγπιρο, τη Τανρίαγο οἂ- 

« Ἰρο. » 

16. Τόσσον ᾿ἔνερθ᾽ Ἀἴδεω.... ΊνρΊ]6, 
ηόϊάο, Υ͂Ι, 677 : « «.««ἴαπι Ταγίασιιδ 1086 

« Βὶ5 ῬΡαΐοῦ ἴῃ Ῥυώθορ5. ἰαμέιπι Τοπαϊτατο 

« 5810 ππρθΡα5, Οὐ πτι8. ὦ φαθυίτιπῦ. ΘΩ}} 
«( βαρεῖα. ΟἸγριιι. » Ἠόδιυάς ἐἶξ, 

Τ]όοροηϊο, 723- 75 δ, «πη θ. ὁπό] απ α᾽ 41- 

γὰϊη, ἰοιθαπῦδ ἦα οἷθὶ, ἀὐγῖνθγαῖ. ἃὰ 

αἰχιὸπιθ Ἰοαν 560 [ἃ ἴθυνθ, δὲ, τοιαρθαπε ἀ8 
Ιὰ ἴουσθ, Ὡο  πἀραὶν 16 Τανξασο ἂπ αἰχτὸπηα 
Ἰοὺν, Αὐἱδίαγ 6. [151 το Ρ 6} [6 θὰ 5- 

βᾶρο α Ηομπηὸγ δοιηπηθ ὑπ (6 οοῖχ {{] 6χ- 
Ῥυπηθπὲ 16 ᾿]1ι5 ποιίξοπιθηΐ 165 ἸΔ6ε5. ἀτὶ 
Ροδίθ δι: 1ὰ ἰοσταθ ἄπ πποπᾶθ ; ἡ διπλῆ», 
πρὸς τὴν χαθ᾿ “Ομηρον τοῦ χόσμου τάξιν. 

18, Εἰ δ᾽ ἄγε. ογε ἰὰ ποίθ ἴ, 8303. 
19, Ἐξ οὐρανόθεν, ρῥέοπαδιπα, μοι ἐξ 
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πάντες δ᾽ ἐξάπτεσθε θεοὶ πᾶσαί τε θέαιναι᾽ 90 

ἀλλ᾽ οὐχ ἂν ἐρύσαιτ᾽ ἐξ οὐρανόθεν πεδίονδε 
7 ν᾽, ὕπατον μιήστωρ᾽, οὐδ᾽ εἰ μάλα πολλὰ χάμοιτε. 
᾽ ΠῚ ᾿ " Αλλ᾽ ὅτε δὴ καὶ ἐγὼ πρόφρων ἐθέλοιμι ἐρύσσαι, 
αὐτὴ χεν γαίῃ ἐρύσαιμ᾽ αὐτῇ τε θαλάσσῃ" 
σειρὴν μέν χεν ἔπειτα περὶ ῥίον Οὐλύμιποιο 25 
δι νῷ ΓΝ δέ ᾽ ἂν 7 ΄ ῇ 
οησαιυην, ΣΧ τὲ μετηορα πᾶαντα γένοιτο. 

Τόσσον ἐγὼ περί τ᾽ εἰμὶ θεῶν περί τ᾽ εἴμ᾽ ἀνθρώπων. 

Ὡς ἔφαθ᾽ " οἱ δ᾽ ἄρα πάντες ἀκὴν ἐγένοντο σιωπῇ, 

υὖθον ἀγασσάμενοι" μάλα γὰρ χρατερῶς ἀγόρευσεν. 
“9 τὰ 3 ; Οψὲ δὲ δὴ μετέειπε θεὰ γλαυχῶπις Ἀθήνη" 80 

ὌὋ 7 ἀον  χεέος τὰ Κ (δ᾽ ο , ) πάτερ ἡμέτερε, ἹΚρονίδη, ὕπατε χρειόντων, 
Ψ ς δον ς Ψ 5 5 

εὖ νυ χαὶ ἡμεῖς ἴδμεν ὅ τοι σθένος οὐχ ἐπιεικτόν᾽ 

ἀλλ᾽ ἔμπης Δαναῶν ὀλοφυρόμεθ᾽ αἰχμιητάων, 
οἵ χεν δὴ χαχὸν οἶτον ἀναπλήσαντες ὄλωνται. 
32 5 Αλλ᾽ ἤτοι πολέμου μὲν ἀφεξόμεθ᾽, ὡς σὺ χελεύεις " 35 

3 ς ς . βουλὴν δ᾽ Ἀργείοις ὑποθησόμεθ᾽, ἥτις ὀνήσει, 

ὡς μὴ πάντες ὄλωνται ὀδυσσαμιένοιο τεοῖο. 

οὐρανοῦ : ἀὰ μαι ἄχ οἷο. 6 πηόιπθ 
ΥΘΓ5 24, 

28. Πρόφρων. Ῥιοϊέπιέε 1᾿Αϑοα]οῃϊία, 
πρόσσω. --- θέλοιμι. Αὐ᾽δίανᾳαα, ὀον!- 
ναϊξ, αἰξ-οπ, ἐθέλωμιι, ἀὰὰ 5] οποιε, Οοῖίο 
Ἰδφοη ἃ ἐϊέ τε]θϊέβε μὰν 565 ἀἰβεῖρ]65. 

24. Αὐτῇ.... γαίΐῃ. 1 6ΠΠρ586. ἀθ σύν, 
ἅγϑο αὐτός, ε5ὲ Γγέψαθπίθ, πηόπιθ θη ῬγΌ56. 
Οπ ἀϊὲ αὐτοῖς ὅπλοις, ἅγξε 568 ἈΓΠΊ6Β, 

ὙΊΡρῖα Ἰαϊ-πηόπιο, Επόϊε, ΤΧ, 81, ἃ αἰ 
ογιγιδιι5 ΑΥ̓Ή15, ῬΟῸΙ Θεέ ΟὐεΤδιι 5 αν γγεΐδ, 

6Π Ραυϊαπὶ 46 ΤΌσμα5 41 5᾽ ὀἰαποθ τοιϊ 
ἃγτηό ἀλπη5 ἴα ΤΙΡτο. ᾿ - 

2ὅ-26. Σειρὴν.... Ζέποδοϊε γθσαγάαιῦ 

665 ἀδιιχ νθὺβ8 Θοπηπη6 ἰπΐοΡροϊόβ. Οπ ροῦγν- 
γαὶξ ἐπ οἴει 165 υϑιγραμο μεν ϑλη85. σγὰπά 
ἀοτηπιαρα Ροὺγ [6 ἰθχίε, 

26. Τὰ δὲ.... πάντα, εἱ τοιΐ 664, ο᾽681- 
ἀτ-αἴγα 1ὰ ἴουγα δὲ ἰὰ πιϑὺ. 

27. Περί.... περί. Τοῖρποζ ομδάας ρῇέ- 
Ῥοβιξίοπ ἃ 80π ὑϑῦῦε : περίειμι, 6. 5115 
Βυρέγιθαν, 1.65 Ἀποθη5 οπΐ συοαΐα ψ ἱν, 

ἀδῃ5 οεἰέβ δπίαπεπα οἵ ροόξαθ ἱπιὰσίπα- 
ἴοπ ἀθ ἴὰ οἱιαΐπο ἀἶογ, (65 γχόνόϊειοηβ 
τΠΕΥΥ ΘΙ ΠΠδιιδε5. 5 [65 τηγϑίξιο5 ἀθ Ἰ᾽ογρᾶ- 

ϊδαϊΐο ἀ6 1 ̓ππῖνουθ, ϑαϊναπξ Β]αΐομ, ἰὰ 

ομαῖπα ἴον ἃ Ἰλ486}16. ἑοὰὲ δϑὲ βαβροπάα, 
οἾδϑί 16 501611] 11 πηόπηθ, οδἂὺ ἴοι δϑὲ δἔξα- 

οΠ!ό ἂχ 50]61}. Ἐπιϑία!θ : Πλάτων δὲ αὖ- 
τὸν. τὸν ἥλιον χρυσέαν λέγει σειράν" 
αὐτῷ γὰρ ἐχδεδέσθαι τὸ πᾶν. Ὑογεξ [ἰα 
Τλέοεἐξέο, ῬΙαῖομ, ρᾶρε 458,6. 

28-40, Ὡς ἔφαθ᾽΄... Ὑεγ5 πηαγαιό5 ἀ᾽Ὸ- 

μ61]ῖ5 ἀδηβ 6 πηλπιιβουῦὶδ 6 ὕαβπμῖβδθ. (ἃ 
Ραβδᾶρθ μ᾽ εβέ, βιιϊναπῖ Αὐδίασιιθ, 4 πῃ 

οαπίοη δὲ ἀπ6 βιυρον[δξαίοη : ἀτεθοῦνται 

στίχοι ιγ΄, ὅτι ἐξ ἄλλων τόπων μετάχειν- 
τοῖ. ΠῚ Θομ ]6 ροινέαμς πὸ 1 Ἰητουνθηοπ 
ἀθ Μίμοννα Π6 5018 ρμρὰβ ἀπ ὀνέποιμομπί τοιιΐ 

ἃ [41 58 η5 Ταίβϑοῃ, 
82. Ὅ, Ροὺγν ὅτι, οοιηπιθ ἀδπΠ5 ᾿θδα- 

οΟαΡ ἀ᾽ αυΐγ85 ρα ϑϑᾶρθ5, ἀνθ 168 σθῦ)65 4] 
βισῃἸΠθηΐ βάν ιν, ουππαΐΐγθ, σθοοπηαῖίγα, 

84, Οἴτον ἀναπλήσαντες. Επ απ, ὁα 
ἀἸδαῖς δα ρίθ6 γέμει, ἀπι8. 16. πηδπιθ 5618. 

86. Ὡς σὺ χελεύεις. [ἃ νυ]ραῖο, εἶ σὺ 
χελεύεις, 656 ὅπ6 ἴδιιϑδα ἰθοοπ, μϊϑαθθ 
Ταρίτον ἃ ἀἐ]ὰ οοπιπημαπάό : ὡς 65[ ἰὰ Ἰθφοὴ 

ἀ᾽ Αὐϊβίαγυαιο, 
857. Τεοῖο ε5 [6 φόητε ἀθ τεός, πιδὶν 1} 
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γχενλ ἊΣ» δ, Ἰ - Β ΝΞ Ζ οι 

Τὴν δ᾽ ἐπιμειδήσας προσέφη νεφεληγερέτα Ζεύς 
Θάρσει, Τριτογένεια, φίλον τέκος - οὔ νύ τι θυμῷ 

πρόφρονι μυθέομαι" ἐθέλω δέ τοι ἥπιος εἶναι. 40 
, 8 Ἁ αν νι 7 τῳ 

Ὡς εἰπὼν ὑπ᾽ ὄχεσφι τιτύσχετο χαλχόποδ᾽ ἵππω 
ν ὶ ν ᾽ 

ὠχυπέτα, χρυσέῃσιν ἐθείρησιν χομόωντε᾽ 

χρυσὸν δ᾽ αὐτὸς ἔδυνε περὶ χροΐ " γέντο δ᾽ ἱμάσθλη» χρ ὑτὸς ἔδυνε περὶ χροΐ " γέντο δ᾽ ἱμάσθλην 
φ " ς ὦ των Ν 

χρυσείην, εὔτυχτον, ἑοῦ δ᾽ ἐπεδήσετο δίφρου. 
Ξ 7.5 ΝΕ] " ᾿) Νάστιξεν δ᾽ ἐλάαν" τὼ δ᾽ οὐχ ἄχοντε πετέσθην η5 

μεσσηγὺς γαίης τε χαὶ οὐρανοῦ ἀστερόεντος. 
» ὃ ΌΝ . (ὃ ΄ -" [δὴν ὁ ἵχανεν πολυπίδαχα, μιητέρα θηρῶν, 

Γάργαρον ἔνθα δέ οἱ τέμενος βωμός τε θυήεις, 

Ἔνθ᾽ ἵππους ἔστησε πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε, 
λύσας ἐξ ὀχέων, χατὰ δ᾽ ἠέρα πουλὺν ἔχευεν. 50 
Αὐτὸς δ᾽ ἐν χορυφῆσι χαθέζετο χύδεϊ γαίων, 

δϑὲ ῬΥῚ5 ἀδπ5 6 56Π5 ἄτι ῬΥΌΠΟΠΙ ΡΟΥΒΟΠΠΕΙ, 
Ο᾽ δεδὲ αἰηϑὶ 46 ἐμΐ, δὴ Ἰαἴϊπ, εϑὲ ἃ 1ὰ [οἱβ 16 

δέμη ἀὰ ργόποπι εἴ οοῖυϊ 46 1᾿Δά]θοι, 

οἱ «υΐδῃ ργδο 1] Κ ἃ δοηῃίυβιοπ ἐς ἐμοῦ, 
σοῦ, σόμπι[5 ἀς ἐμός, σός, εἴ ἀε ἐμοῦ, 

σοῦ, σόπι5 ἀς6 ἐγώ, σύ. Οπ πα ρΡϑαΐ ρ85 
ἔαϊγθ νηΐ τεοῖο ἀς τύ, πιαῖβ 1] ἀοὶὲ ὀΐγα 

οοηϑιἀόγό Ἰοἱ σοτηπι6 16 σόπιτ 46 ο6 ῬΡΌποιη. 
39. Τριτογένεια. δογεο 1ἰὰ ποίε ΙΥ͂, 

018, --Ο Θυμῷ, ἀνεὸ οοἸὸγα, 
40. Πρόφρονι, δοιε- Θηΐοπάι σοι: ἤόπε- 

νοῖΐα» εἰδῖ, Τα ρΊτου νϑαΐ ἀνα {118 565 ΤΠΘ Πα 665 
Π6 5᾽Δαγθδϑδθηΐ αυΐαχ ἀἴθχ ἀπ σαγδοϊὸγο 

Ἰπάοο!θ. Θα ΘΙ 4 65-|ιπ8 τὰρρονΐθης πρόφονι 
ἃ θυμῷ. ΑἸογδ5 ἴὰ ρ!ινα86 οὔ γύ τι.... 5ῖρῃῖ- 
ἤδ : « (8. 406᾽]6 ἀϊ5 ]Ἰὰ, οἶδδ᾽ ἃ Ἤοοπῖτο- 

Θαο 416 16 6 ἀϊ5. » Ανὸς ο6 56η8, τοί 
ἀς 1ὰ Ρ]1)}888. βιυϊναηΐθ οϑὲ δάνθυ"δθ, δὲ τ 
886 ΤΡροΥΘ Ρ]05 ἃ Μίηοννο, 

41, Τιτύσχετο, ΒΥ ποηυπια ρούϊιθ. ἀ6 
χατεσχευάζετο : 1] ργέραγαϊ!, ο᾽ 650 -ἃ- ἀγα 
1] αἴιεἶα. Ταριῖον [1 δὰ Ῥθβόρπο Παἰ-πηόπιο. 

ΤΙ 65 τγὸρ ἔπηιι βου π6 ΡΔ5 ὀξγδ ἱπηραῦ!εηΐ. 
»ϑολοίϊος : οἰχεῖον τῷ ἀπειλοῦντι τὸ αὐ- 
τουργεῖν. 11 γὰ ἃιιδδὶ γδυθεν [κ]- πη πι6 
800) ἈΓΠΊΌΓΘ, 

48. Χρυσόν, ἸἴΟΥ : 50π ΔΡΠΊΙΡΟ αἾΌΓ. 
Αὐ]δίασαιθ : ἣ διπλῆ, ὅτι ἀντὶ χρυσῆν 
πανοπλίαν. ΟἾ5ὲ ἃ ἴοτξ «απ ΤΆΡΡΓΟΟΙΙΘ 
Ἰοὶ 16 ρᾶδδαρε (ΧΧΙΥ͂, 20-2}) περὶ δ᾽ αἷἱ- 
γίδι πάντα κάλυπτεν Χρυσείῃ, οὰ 1] πἾδδι 
Ῥᾶ5 ἡιοδίίοη ἐδ Τυρίζοι. --- Γέντο, 1] ρυὶϊ 

6ῃ τηδΐη, ϑολοίϊος : ἔλαθε. Ἐπϑίδεῃθ : εἵἴ- 
λετο. (8. πδϑὲ πηόπηθ 4 Ππ6 ἴον πη 80- 
ἐΒαΐχαθ ἀθ εἵλετο, εἵ γίνομαι π᾿ἃ τίϑῃ ἃ 

ψΟΙν 1οἱ, 1,6 τηοῦ γέντο ἐδ: ᾿Δοπίχαο ἃ βέντο, 

εἰ ξέντο ἃ εἵλετο, ρμᾶτ ἕντο, ἕλτο, .ἕλετο. 
ἀφ Χρυσείην. 11 ο5ὲ ὀν!άσοπε 486 ἰὰ ἰὰ-- 

πἰὸγα ἀὰ Γοποὶ π᾿ όξαϊς ροὶπὲ αν. Ηομπιὸγα 
πὸ γϑαΐ ῬΆΣ]ΟΥ 46 ἀπ πιᾶποθ6, οὰ ἀ65 οὐ- 
ποηηθπΐβ ἀπ τπᾶπο}16. Π)6 πιόπηθ, μἷιι5 Βασΐ, 
γΟ 15 42, ἰὰ οὐἸπιὸνα ἀ᾽οΥ' 465 ὀβδναῦχ (χρυ- 

σέῃσιν ἐθείρῃσιν) π᾽όδὲ ααπθ οὐ πὸνὸ 
ογπέθ αἶον : μόδα ἀμγὸ ἱηιρίοαα. 

46. Μάστιξεν.... Οἢ ἃ ἀῤ]ὰ νὰ Ρ]δ᾽θιγ5 
[οἱ5. 66 ὑυϑύϑβ, οἵ ποῖιδ ἄν οῃβ ποῖό ἰὰ ἴοσεοβ ἀθ 
᾿οχργθδδίοη πόραϊινθ, 1,65 οἰιδναῦχ ἐδ δὰ- 

ΡΟ 5 δηνοϊθηΐ ἄνθος ἃγάθαγ, 
46. Μεσσηγὺς.... Ταρίτον 51 58 τουΐθ 

ῬΆΡ ἰὰ γόρίομ 465 πιιᾶροϑ. ὕουο [65 ποῖθβ 
Υ, 749 οὲ 760. 1] ρᾶ556 ὕπο πιοηΐαμηθ ἃ 

η6 Δαΐγ6 τπησηΐησηθ. ΑὙἹδίαν 46 [ας Οὔ 5ον- 
γ6 1, ἃ ῬΓΌΡΟΒ ἀπ ποῖ ἀστερόεντος, 4 ο- 
τηὸγθ π᾿ ὰ Τα πηι ῖὶθ α1Ὁ, ἢ Οἰγηηρε ὀέοϊί ὁ. ὅτι 

ΟἸνμρ6 π᾿δϑϑὲ ρὰβ8 ἴθ οἷδὶ, πιὼ15 ἰδ πηοηϊ 

ΟἸγὴρδ Ῥγορνθπιθηΐξ ΕΠ. 
48. Γάργαρον, ἀρροβίοι ἃ Ἴδην. [6 

Οδγράνο ὀξαϊξ τπὸ 4165 ἴγοὶβ οἰπηθ5 ἀθ 114, 

Ιλ ῥ᾽ 5 σὰρρυοομόα ἀθ ΤΊ οϊο. --- Τέμενος, υπ 
ΤΟΥΡΆΪΠη οοπϑδογό ἢ η6 Ρᾶγὲ 46 Τογγαίΐη ἃ [ε]. 
γΟΥ6Ζ ἰὰ ποίθ Υ͂Ι, 194. 50 τέμενος τάμον. 

ὅ0. Λύσας.... ογεξ Υ͂, 776 δ ἰὰ πυΐθ 
511 66 ΨΘΙ5. 

51. Κύδεϊ γαίων. Οπ ἃ νὰ οοἴξα οχρυδϑ- 

“πὰ δῇ 
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εἰσορόων Τρώων τε πόλιν χαὶ νῆας ᾿Αχαιῶν. 

Οἱ δ᾽ ἄρα δεῖπνον ἕλοντο χαρηχομόωντες Ἀχαιοὶ 

ῥίμφα χατὰ χλισίας, ἀπὸ δ᾽ αὐτοῦ θωρήσσοντο. 

Τρῶες δ᾽ αὖθ᾽ ἑτέρωθεν ἀνὰ πτόλιν ὁπλίζοντο, 85 

παυρότεροι" μέμασαν δὲ χαὶ ὡς ὑσμῖνι μάχεσθαι, 

χρειοῖ ἀναγχαίῃ, πρό τε παίδων χαὶ πρὸ γυναιχῶν. 

Πᾶσαι δ᾽ ὠΐγνυντο πύλαι, ἐκ δ᾽ ἔσσυτο λαὸς, 

πεζοί θ᾽ ἱππῆές τε" πολὺς δ᾽ ὀρυμαγδὸς ὀρώρει. 

Οἱ δ᾽ ὅτε δή δ᾽ ἐς χῶρον ἕνα ξυνιόντες ἵχοντο, 60 
, δ᾽ ξό ς ᾿ Χ δ᾽ ἔ ᾿ νε᾽ ἀνδοῶ 

σύν ῥ᾽ ἔδαλον ῥινοὺς, σὺν δ᾽ ἔγχεα χαὶ μένε᾽ ἀνδρῶν 

χαλχεοθωρήχων - ἀτὰρ ἀσπίδες ὀμφαλόεσσαι 

ἔπληντ᾽ ἀλλήλησι, πολὺς δ᾽ ὀρυμαγδὸς ὀρώρει. 
Ἔνθα δ᾽ ἅμ᾽ οἰλωγή τε καὶ εὐχωλὴ πέλεν ἀνδρῶν 
ὀλλύντων τε χαὶ ὀλλυμένων, ῥέε δ᾽ αἵματι γαῖα. 65 

Ὄφρα μὲν ἠὼς ἦν χαὶ ἀέξετο ἱερὸν ἦμαρ, 

τόφρα μάλ᾽ ἀμφοτέρων βέλε᾽ ἥπτετο, πῖπτε δὲ λαός. 
Ἦμος δ᾽ ᾿Ηέλιος μέσον οὐρανὸν ἀμφιδεθήχει, 

βίοπ, 1, 40, ἃ ΡΥΟροβ ἀτι ΤΊζαπ ἃὰχ οοηξ 
ὈΓὰ5 4αὶ ἀγαὶϊξ βαινέ Τυρίζον, 11 5᾽αρὶὲ 46 
ἴὰ ϑβαϊϑίφοϊϊοπ ἀθ 5ο] -πηόπηθ. ϑολοίϊθς: τῇ 

ἑαυτοῦ ἐνηδόμενος δόξῃ χαὶ ἀρετῇ. 

δ8. Δεῖπνον ἐφυϊναιξ ἰεἱ ἃ ἄριστον, 
Θὰ 16 οοιηθὰΐ 5 δηρᾶρθα ἀδδβ 16 πιαίϊη. ἀπ 
γοϑῖθ, δεῖπνον 5ι:σῃῖῇῆα βθι!θπηθηξ [6 Γαραᾶς 
Ργὶποῖραῖ. Τι65 σθη5 46 ἸοΙβὶῦ 16 Ῥγεπαϊθπὲ 

ἃ τη]1δὰ ἀπ ἴοι; Ππηὰ1]85 ἰ65 50] 118. [6 
ΡῬΓΘπαϊεπέ 4πδπά 115 ροπναϊθηΐ. 

ὅά, Ῥίμφα.... (δ. νξοῖ5 868 ἴθυπηΐηθ ῬΑΥ 
ἔγο 5 βροπάαέα5. --- ᾿ἀπὸ δ᾽ αὐτοῦ ἐᾳυϊναιε 
ἃ χαὶ μετ᾽ αὐτό, ο᾽εοἰ-ἀ- ἀγα χαὶ μετὰ τὸ 
δεῖπνον. ᾿ 

ὅδ. ὋὉπλίζοντο, νμεῖίρο ὡπλίζοντο. 
ϑολμοῖϊος : ᾿Αρίσταρχος διὰ τοῦ ο, ὁπλί- 

ζοντο. 

88. Πᾶσαι. ... (᾽ εδὲ 16 πηόπιθ γεῦβ 4 
ἃ ἴὰ, Π|, 809. ογεζ ἰ|ὰ ποΐθ 5} 66 Υὑϑῖϑ. 

Αὐἰβίασααθ : ἣἧ διπλῆ, ὅτι μία ἐστὶ πύ-- 

λη, χαὶ πληθυντιχῶς εἶπεν πύλαι" τὸ 
δὲ πᾶσαι, ἀντὶ. τὸῦ ὅχαι. 11. το 
5᾽΄σ]ῖ δὴ οἴει 46 ἀθβ ἰὰ ρογίθ ϑοέθ, οἵ 
ἀε5 Τυουθη5 48] βογίθηϊ μὰν ἰὰ ἀδὰπ5. ἰὰ 
Ρἰαῖμθ. 165. Οὐθοθ βογΐίεπί ἀθ πιόπιθ ἐδ 
δὰ ΟΠ ; πιὰϊθΒ Ηοπηὸγα πα ἰδ ἀϊξ ρυϊηΐ. 
ΤΠ ἸῈ Ἰαΐ556 δπΐοπάγο, οἵ οοἷὰ δε, Νοῖβ 

ἢ ἌΛΟΙ5 ἀοποὸ πι} 65οῖη ἀ᾽δάορίον ἰοὶ τπ6 
ἱπτογρυέϊαϊιοθμ αἰόγεπέα 46 6616 416 
ΠΟ ΔΥΟΩ5 ἀοππέα ᾿ἰὰ Ρῥγδπηϊὸγα ἴοϊδβ, 
ΟπΘΙ 4 α65-|ὴ8 ργέϊοπάθπε αυ Ἠοτϊηὸγα ρᾶγ]6 
ἴθ] 465 ἄσεοβ ἅι1ι581᾽ Ἀθη 416 ἐ6 [ἰδι8 
ΘΠΠΘΙΉΪ5, οἵ 416 πᾶσαι πύλαι 65 ἀδπ5 
5805 5618 ΡΙΌΡΓΘ, ἔοιιίος ἰθ5 ρμογέες : 168 

ἀδθαχ ᾿αϊίξαπῖβ 46 ἴὰ ρογΐε ϑεούόβ, οἱ 165 
ἄδαχ Ραϊίαπίβ. ἀ8 ἰὰ ρογΐθ ἀπ οὰπιρ. Νίαϊβ 
Ἠοπιὸνα δϑὲ ρῖιι5 Πἀὲ]6 ἃ [υ-τηόπιθ, οἵ 16 
οοπΐοχίθ ργοινα 4 ΑὐἸδίαγ 6. ἃ γαίβοη. 
Ομ ἴσοῦνα Ροιυγίαης ἀἀπ8 165 ϑολοίίες, ἃ 
εὐτέ 46 1᾽ἐχρ!!οαίοπ ἀ’ Αὐϊβίαγσαθ., {6 ]16 

416 Ργέζδνθπι [65 πηοάθιπθϑ : οὐ λέγει 
περὶ τῶν ἐν Ἰλίῳ πυλῶν μόνον, ἀλλὰ 
χαὶ περὶ τῶν ἐν τῷ ναυστάθμῳ τῶν ἋὋλ- 
λήνων, οὐδὲ λαὸν τὸν Τρωϊχὸν μόνον, 
ἀλλὰ χαὶ τὸν Ἕλληνιχόν. (6 π᾿ εβὲ Ἰὰ 
«απηθ ΠΥ ροπ ὸβ6, οῦ απ μυροϊῃὸδβα ᾿παε]]6. 

60-66, Οἱ δ᾽ ὅτε-... γογεξ ΕΥ̓͂, 446-451 
οἱ 165 ποῖθϑ 511 668 51Χ ὑ678. 

066, Ἠώς ἀέόδισπα οὶ 1ὰ πιαϊὶ πόθ επ- 
ἰὸγθ Ἰυϑαα ἃ τηϊάϊ. (δα δὲ ὀνϊἀθπΐ ρὰγ 

66. 411 νὰ βαῖνγθ. Αὐἱδίαναπθθ : ἣ διπλῇ, 
ὅτι νῦν τὴν πρὸ μεσημόρίας ὥραν ἠῶ 
λέγει. 

68. ᾿Ἀμφιθεθήχει. Αποίοπηθ νϑυϊδμίς, 

[-- 18 
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χαὶ τότε δὴ χρύσεια πατὴρ ἐτίταινε τάλαντα" 

ἐν δ᾽ ἐτίθει δύο χῆρε τανηλεγέος θανάτοιο, 10 
Τρώων θ᾽ ἱπποδάμων καὶ Ἀχαιῶν χαλχοχιτώνων " 
ε 7 - Χ ς ΝΣ] " ἣν" 2 » 

ἕλχε δὲ μέσσα λαύῤὼν, ῥέπε δ᾽ αἴσιμον ἥμαρ ᾿Αχαιῶν. 
[Αἱ μὲν Ἀχαιῶν χῆρες ἐπὶ χθονὶ πουλυέξοτείρη 
ς δι Π "" Ὰ 5 Ὰ 5 τὰ " ἑζέσθην, Ἱρώων δὲ πρὸς οὐρανὸν εὐρὺν ἄερθεν.] 

Αὐτὸς δ᾽ ἐξ Ἴδης μεγάλ᾽ ἔχτυπε, δαιόμιενον δὲ 15 

ἧχε σέλας μετὰ λαὸν Ἀχαιῶν" οἱ δὲ ἰδόντες 

θάμόησαν, καὶ πάντας ὑπὸ χλωρὸν δέος εἷλεν. 
ἜΝνθ᾽ οὔτ᾽ ᾿Ιδομενεὺς τλῆ μίμνειν οὔτ᾽ Ἀγαμέμινων, 

οὔτε δύ᾽ Αἴαντες μενέτην, θεράποντες Ἄρηος" 
Ψ ἸΣ Υ̓ 7 Ὕ 3 -- 

Νέστωρ οἷος ἔμιμνε Γερήνιος, οὐρος Αχαιῶν, 80 

ἀμδιθεθήχειν. Τι6 501611 ἀῤονῦὶ, ἀδὴ8. 8ἃ 
ΤΆ ΟΠΘ, ἀπ6 Ἰρπα οἰγουαῖνο. 1)6 Ἰὰ 1᾽6πι- 
ΡΙΟΙ ἀὰ νϑῦρε ἀμφιδαίνω. 

69. ᾿Ἐτίταινε, {το πα1Ὲ : 1] εἰπὲ 6 1᾿ αἷν (465 
Ρ᾽αΐθαιιχ ἀθ υα]αηςθ6). Τ᾽ 6}16 δϑὲ [Ἐχρ]!οαθοι 
ογάϊπαὶνθ. Νίαιβ οθῖζο δοίϊοη, οοιηιηθ αἱΐ 

Πᾶρπον, δὲ σαρρουϊέθ ἃ ραν, ἃιϊι γϑὺ8 72 : 
ἕλχε δὲ μέσσα λαθών. 1] γΥ ἃ ἄοπο, 5θΐοῃ 
ΠᾶΡρπου, ἀὰπ5 ἐτίταινε, ὕ'π6 ΘΧρυ βθῖ0 
ἀοπὶ 16 5615 α͵Ἱουΐϊε ἃ τάλαντα [|Ἰάέε ἀθ 
Ιάυ σοι : δαρ τον ργοπὰ ἐδ ἰαγϑές δαίαποοο. 
ὙΟΥΘΖ ἀπ6 Οὔ δου γαῖ ἃπαΐοριθ, 1, 486, 

5} ὑπὸ.... τάνυσσαν. 
70. Δύο χῆρε; ἄδυχ ἀοδιϊπέθϑ : ἀθυχ 

βουΐβ. Π] πὸ 5 ἀσὶῦ ροὶπὲ 10] ἀπ ρῥβϑύοθο- 
δἴδϑίθ, σομλπθ ἂὰ οἰαπὶ ΧΧΙΙ, 309-919, 

πη 15 56] οπιθηΐ 465 ΟΠ ποθβ ἀθ σἹοΐοῖγο οὰ 
ἀδ ἀῤίαϊία 46 16 ἀδϑίϊη ἀγαϊῦ γόρ]έ68. 

72. Ἕλχε, 11 γα, “πριῖον θη]ὸνθ 1ὰ "ὰ- 
ἴδποθ ἂς πιδηϊὸγθ ἃ τηθίτι 16 Π6δὰ θὰ 64 υ]- 
ΠΡτο. --- Ῥέπε, ρϑποβὰ : ἀθβοθπάϊι. Ηο- 
τηὸνο αἰΐ ἈΠ]Π]Θιγ5, ΧΧΠ, 212-218, ἃ ΡΙΟΡΟ5 

46 ἴὰ ρμϑϑόβ 468 ἂπιοϑ ἀ᾽ ΑΘ 16 οἱ ἀ Ἡ θοῖου, 
416 16. δουῖ ἀὰ μόγοβ οοπάλπηπό μὰν [6 
ἀφϑίιη, ρόπολα, 6ὲ αἰΐα σθνς ζ ἐγζδν, Αἰηϑὶ, 
ἀΔη5 165 1ἀόθ5 ἀ᾽Ηοιηὸγο, ἰ6 ϑουὲ Πϑαγθαχ δὲ 

16 βου Ἰόσϑν, οϑ υἱ αὶ τηοηΐθ Ὑ6185 16 οἷεὶ, 

Οὐδὲ ἰὰ σομἰγαῖγο 465 ἱπιὰρ65 [ἀπ}}}1ὸ 65 ἃῸΧ 
τη θρπθ5, ΒΟΙΠ6 : « ταν ζαΐθ τη] ΟΠ 

« ἀδρυῖπι Ππρίταν Ἰαπχ [ἀ[α}15 ἀρτα νθίθγθβ, 
« Ργοβρθυιταΐαπι ἀρια τθοθπίοροβ.» ΒΟΙΒ6 

ΡΟ ΡΠπ6. 4α᾿ ἢ πὴ ἃ “απ 56} Θχθηρίο 

ΒΓ 46. 4] 5010 ΘΟΠίΟΡΙηΘ ἃ πο8 Ἰάἀόθ5. 
Οἷδδὲ 1ὰ ράχοὶθ ἀθ Πδηῖεὶ], Υ, χχνὰ : « Τὰ 

ἃ8 ἐξέ μεϑό 51} [65 ρμ]αΐθαιιχ ἀθ ἴὰ μδ- 
ἰλποθ, δἱ ἴπ ἃ5 ἐξέ ἰγουνό ἀ᾽τπ ροϊ 5 ἔγορ 
[41}}}6..» 

783-74. Αἱ μὲν.... (85. ἀθιιχ γβῦβ. π6 βοηΐ 
4 πθ ο]οβ86 τηξάϊοοτθ ἀπ ργέορέαοπε, ΠΠ ν 
ἃ αἾἍΠΠ]Θν5. 465 αἰ τό5. στάχτη πηι ὰ}65. 
Αὐ᾽ϑίαυιθ 165 Ταράγάθ ΘΟΙΏΠ16 ἱπίουρο]όβ, ἃ 
οἄπι58 ἀπ τοὶ χῆρες ἅτ Ρ]ΣΙ6Ι, Θὲ ΠΟ μᾶ8, 
ΘΟΙΠῚ6 “ΘΙ 1 65-1ὴ5 16 ἀϊβοπέ, ἃ οασδα ἀὰ 
ἀπε] ἑζέσθην. Ὑοἷοὶ 58 ποῖϑ : ἀθετοῦνται, 
ὅτι ὑπὲρ ἑκάστου στρατεύματος χῆρα 

ζυγοστατεῖὶ ὁ Ζεὺς, οὐ πλείους, ὡς ἐπὶ 
Ἀχιλλέως χαὶ ἽἜχτορος " ὁ δὲ διασχενα-- 
στὴς ἐξέλαδε πολλάς. 1.6 πχοξ διασχενα- 
στῆς 5ϊρπιῆθ ἐπέθυμοίαξδι", οἱ πὰ ρμοϊηΐξ 
ἄἀα τουῦ 16 56η5 μβοπόγαθα απὸ ὙΥ̓ΟΙΓ οἱ ἰὰπὲ 
ἀ’ αῖγ85. ἰὰὶ αὐ πεπῦ σόπόνα!θιηθμς, Αὐἱβ5- 
ΤΆΥ6. πθ αἷδ ρΡοϊηξ 51 1 Ἰπἰουροϊαΐθιιν δϑὲ 
ὉΠΟΙΘπ οἷν γέροπῇ : 1] 5886 φομίθηϊθ ἀ6 5ἰσπᾶ- 
Ιου 1 Ἰαϊθυρμοϊαίοῃ. 

74. ᾿Εζέσθην, ἃ ἀπε], Οἰιο ιια5. ἑοχίθβ 

Ῥογϊαϊθπὶ ἕζεσθεν ἀπ ρ] αν 16], ρου ἑζέσθη- 
σαν. Μαὶβ ἴα ἀπ8] ἅνϑὸ 16 Ρ]αυῖθὶ π᾿ θϑὲ ρὰ5 
588 ΘΧΘΠΊΡΙ658. 

80. Οὖρος, νοπὲ νου] : ἐα χυὶ σι 8 

οἵ Ῥγέβοινθ. ΝΈϑίου. δϑὲ οοιηιηθ ἰὰ Ῥγονὶ- 
ἄθποθ 465 ἄστθοβ. (δεῖ ἃ [πὶ 46 1 αττηόθ 
ἃ ἀὰ πιαϊηῖο5 οἿ5 50 βα]αξ, 1,6 πιοΐ οἰςέοσ 

δὲ [Ἁ1}0]16, βότν σϑπάγο οὖρος. 76 ργέζόγοταἱϑ 
σαΐπι5, αὶ γϑρυοάιϊς [4 έρ, βἰποη ΠἸπιαρθ. 

δολοίϊεδ: οὖρος ᾿Αχαιῶν " μεταφοριχῶς ὁ 
ἄνεμος " δι’ αὐτοῦ γὰρ ἰθύνεται τὰ πρά- 
γματα᾽ χαὶ, εἰ οὗτος ἀπολεῖται, συναπόλ- 
λυσι σχεδὸν τὸ πᾶν. 



{ν11|]| ΙΛΙΑΔΟΣ Θ. 27 

οὔτι ἑχὼν, ἀλλ᾽ ἵππος ἐτείρετο᾽ τὸν βάλεν ἰῷ 

δῖος ᾿Αλέξανδρος, Ἑλένης πόσις ἠὐχόμοιο, 

ἄχρην χὰχ χορυφὴν, ὅθι τε πρῶται τρίχες ἵππων 

χρανίῳ ἐμπεφύασι, μάλιστα δὲ χαίριόν ἐστιν. 

᾿Αλγήσας δ᾽ ἀνέπαλτο, βέλος δ᾽ εἰς ἐγχέφαλον δὺ᾽ 85 

σὺν δ᾽ ἵππους ἐτάραξε χυλινδόμενος περὶ χαλχῷ. 

Ὄφρ᾽ ὁ γέρων ἵπποιο παρηορίας ἀπέταμνεν 
δι ΄ Ὑ ὕγλ ΕῚ φασγάνῳ ἀΐσσων, τόφρ᾽ ᾿ἔχτορος ὠχέες ἵπποι 

ἦλθον ἀν᾽ ἰωχμὸν, θρασὺν ἡνίοχον φορέοντες, 

Ἕχτορα. Καί νύ χεν ἔνθ᾽ ὁ γέρων ἀπὸ θυμὸν ὄλεσσεν, 90 
εἰ μὴ ἄρ᾽ ὀξὺ νόησε βοὴν ἀγαθὸς Διομήδης" 
σμερδαλέον δ᾽ ἐδόησεν ἐποτρύνων Ὀδυσῆα" 

Διογενὲς Λαερτιάδη, πολυμήχαν᾽ Ὀδυσσεῦ, 

πὴ φεύγεις μετὰ νῶτα βαλὼν, χαχὸς ὡς ἐν ὁμίλῳ ; 

Μή τίς τοι φεύγοντι μεταφρένῳ ἐν δόρυ πήξη. 95 
Ἀλλὰ μέν᾽. ὄφρα γέροντος ἀπώσομιεν ἄνοιον ἄνδοα ΒΕ ρα γὲρ ἀρ π- 

8). ᾿Ἐτείρετο. Αποίθηπθ νὰγϊαπίθ, ἐδά- 

μνατο. «ϑολοίϊος : ἔν τισι τῶν ὑπομνημά- 
των, ἐδάμνατο. 

88. Κὰχ χορυφήν μουν χατὰ χορυφήν : 
ὧν νογ ἶσα, ἃὰ ϑοιηπιθὲ 46 ἰὰ ἰέΐξα. 

8ὅ. Ἀλγήσας...., ᾿᾽΄Δη1π|ὰ} Ὀοπαϊς ἀδ 

ἀουϊθαν, σἂν 16 ἔγαϊδ ἀναϊῦ ρέπέόϊνό ἀδη5 ἰὰ 
σου θῖ 6, άγθιαθοῦρ : « Ορίπϊοη ἰοπαάθθ 
51 ὑπΠ6 ἐμόουϊα ὦ ργϊογὶ; Θὰ [65 Ὀ] Θϑϑι1Ὲ5 

ἀδ ἴὰ βυθἊοΐαποθ οὐγόρνυαϊα π6 δοῃΐ μὲ5 ΡῈ" 
ΕἸ Π65-πηόπηε5 ἀου!οῦγου565.» Ὑ Ίσρο, πέιάε, 

Χ, 891 : « ΤΟΙ 56. ἀγγθοίαπη αλάραρ65, 

« οἵ φδ]ο 5. ἁπγὰ5. γθογαῖ, » 

86. Κυλινδόμενος. Θαχοθοῦρ : « ΟΠ 
βαὶῖ 416 ἀ65 δχρέγίεποθβ ἴοὰΐ ἃ [αϊτ τηὴο- 
ἄξιπεβ οπΐ ἐζα} 1 ἀπὸ τϑἰαΐίοη ἀϊγθοῖθ θηΐσο 
[65 τποινθηθηΐβ 66 σοϊατοπ οἵ ἀπ Ἰόβιοη 

τραυπηα!!4π6 ἀπ οογνοῖοῖ, ΜΙ. Μαϊραῖσηθ 56 

αγοὶξ ἀοπο ἐπα ἀγοὶϊξ ἀδ ἀἰαρπμοϑ 6 1 ππ6 

ἰόβίοπ ἀθ οοἴίθ. παΐπγ δι ἴθ οἰθνὰὶ ὧδ 
Νεβίου; 46 βογίε {υ Ηογηὸγθ διγαῖ ἰθ ργ6- 
ταΐο βίσπαϊό αἢ [αἷξ 65 Ρ] 5 οαγίθαχ, ἀοηΐ 

Ἷ ἱρπογαῖξ 1ὰ οάπι56 Ῥγέο!βθ, μηδ αι} ἀναῖῦ 
Ῥαγίαϊτοπηθπί οὔδεσνέ, δὲ 40} γαϊίδο ας 
ΠΟΙ ἃ π6 Ὀ]Θσβαγα ΘΙ σοπ 6, ΠηΔ]15 ἃ αΠ6 

ΡΪαῖθ ἀθ Ἰ᾿δποόρμαϊβ. » --- Περὶ χαλχῷ. 
ΑἸΠδυνβ, Ηοπιὸγα αἰ, ΧἼ1ΠῚ, 670-571 : περὶ 

δουρὶ ἤσπαιρίε), 11 56 ἀέϊνατταϊε δαΐοιιν ἀ6 ἰὰ 

ἰδῆς; εἰ ΧΧΙ, 677 : περὶ δουρὶ πεπαρ- 
μένη. Τὰ ἰᾶποθ, ἀδηβ ἰὰ ρμἷδϊθ., ἃ ἴὰ ομδὶν 
ατιέοιι» οἶς. Τι65 ϑοἠμοίϊος οπϊοπάθῃϊ τοὶ, 

Ρᾶν χαλχῷ, ἰὰ Νᾶπάθ χὰ] σάγῃϊδ 165 ΓΟΘ 65 

ἀὰ οΠὰν. 

87. Ὃ γέρων, 1"1Πυϑῖπα ν Πὰν. ὙογοΖ 
65 ποίθβ 1, 88 οἱ 97. -- ΤἸΙαρηορίας, [65 

ΘΟΌΡΟΙΘ5. 401 αἰξαομαϊοπὲ 16 οἤοναὶ ἀδ τοὸ- 

Ἰέθ. δολοίϊες : τοὺς ἔξωθεν παρατεταμέ- 
γους ἱμάντας. Αἰπ5ῖ1 ἰ6 οἤοναὶ Ὀ]6556 π’ γαῖ: 
Ρὰβ τὼ 65 ἀθαχ οἤδνασχ αἰΐο]όβ ἅπ {πο . 
Ἐπιδία: 6. ΤΟ ΠΊΤ 6. 101] 46. ΡγΟ Α ]οιηθηΐ 

Ναβδίου. μ᾽ ἔϊαιδ μὰ5 16 56} 465 δοιηθαϊίαῃηΐβ 
411 δὰξ απ ΟΠ αν] Ὧ6 νο]όθ, Ομ νοὶ, ρὰγ 
165. πηόά}1}}65 οἵ [65 ᾿ᾶ5-ὑ ] 16 5, ἀπο ᾿65 ομ6- 

νὰϊχ (6 νοϊόθ 5 αἰζείαιθηΐ ἀχ μοι 5. 581]- 
ἰαηῖ5 ἀ6 1 65ξῖδα, 

89. Ἡνίοχον ἐᾳιίναιι!ξ ἴοὶ ἃ παραιδά- 

τὴν. (δ π᾿ βδῦ ρὰβϑ Ἡβοίου 41 [θπαὶξ 165 
γὸποβ, τηὰῖβ Κηϊορόθ, ὙογεΣ ρ]ι5 βᾶβ, 
γο5 119-120. Αὐἱδίάσαμε : ἣ διπλῇ» 

ὅτι τὸν παραιδάτην Ἕχτορα ἡνίοχον 
εἶπεν. 

90. Ὁ γέρων, οοπιπια ρὲιι5 Πδυξ, νογ5 87. 
9ὅ, Μή, πό οἷἱ π6 ἠδγέθ: ογαὶῃβ ΄αε; 

Ριεπάθ. σαγτάς 486. 

96. Μέν᾽ Ρουγ μένε, οἱ ἀπώσουεν ρΡουγ 
ἀπώσωμεν. 
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[Δ " " “ ὯΙ ὁ ῳω 

Ὡς ἔφατ᾽ ᾿" οὐδ᾽ ἐσάχουσε πολύτλας δῖο 

ΙΛΙΑΔΟΣ Θ. {111} 

᾿] 

ς Ὀδυσσεὺς ᾿ 

ἀλλὰ παρήϊξεν χοίλας ἐπὶ νῆας Ἀχ αἰῶν. 

Τυδείδης δ᾽, αὐτός περ ἐὼν, προμάχοισιν ἐμίχθη᾽ 

στὴ δὲ πὐδαθ ἵππων Νηληίάδαρ γέροντος, 100 
Ὑ“ Ἂ 

χαί μιν φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύθα᾽ 

Ὦ γέρον, ἦ μάλα δή σε νέοι τείρουσι μαχηταί" 

δὲ βίη λέλυται, χαλεπὸν δέ σε γῆρας ὀπάζει" 
"» ὃ Ν 

ἠπεὸόανὸς δέ νύ τοι θεράπων, βραδέες 
δ, ζω 

ὁὲ τοι ἵπποι. 
ν ΧΑ ΤΣ Σ 2 τ Υ ν Ἀλλ᾽ ἄγ᾽ ἐμῶν ὀχέων ἐπιδήσεο, ὄφρα ἴδηαι 105 

οἷοι Τρώϊοι ἵπποι, ἐπιστάμενοι πεδίοιο 

ἘΠΕῚΣ τὰ ἔνθα χαὶ ἔνθα διωχέμεν ἠδὲ φέῤεσθαι, 

οὕς ποτ᾽ ἀπ᾿ Αἰνείαν ἑλόμνην, μιήστωρε φόθοιο. 

Τούτω μὲν θεράποντε χομείτων ̓  τώδε δὲ νῶϊ 

97. Οὐδ᾽ ἐσάχουσςε. {Π|γ586. π᾿ δπίεπα 
Ῥὰ5 165 ράᾶγο!θ5 ἀβ Πιοιηὸάθ, οἷ Ῥᾶτοθ ἢ] 
οϑὲ Πουβ ἐδ Ϊὰ ρογϊέβ ἀθ ἰὰ νοῖχ, οὰ Ῥᾶγου 
4 ἃ 1 Ἔβρυῖ ργόοοουρό. 851 ἐσάχουσε 
ἴδια σΥμρπυπη 46 ἐπείσθη, ὕ]γ5586 56 ἐοη- 
ἀυ!γαιῖ δὴ ἰὰοΠο. ΝαΙ5. ἅ]Ου5, σοιητη6 ἴθ τὸ- 

ΠΆΓΩ 6 Επδίαϊῃθ, Ἡοπιὸγο π᾽οὰξ ροΐπητ δο- 

οοιηρᾶσπό 16 ποπὶ αἾΠ]γ8586. ἀθ5. ὀρ! τ δῖο5 
[65 ῬΙυβ ΒοπογΆθ 65 : οὐ γὰρ ἂν Ὅμηρος 
τὸν οὕτω δειλανδροῦντα χαὶ φυγομα- 
χοῦντα ἐπιθέτοις χοσμίοις ἐσέμνυνε, πο- 

λύτλαν χαὶ δῖον ἀποχαλῶν. Οερεη- 
ἀαπὶ Αὐὶβίασ ψαθ 1]-τηόπιο δαἀπιδίξαι! χα Τ]- 
Ἰγϑ86 δηΐθπα ἴογὶ ἰΐθη [65 ρᾶγοϊος 46 Ὀϊο- 
τηδά6 ; οἵ 1ὰ ἐγδαάϊτ θη 65 ροδίθθ ἈΠΟΙΘῚ5 

δϑὲ οοπίοσιηθ ἃ οδίΐθ ἱπίευργόζαξιοπ, Αὐ]β- 
Ἰοηΐοι8 : ἡ διπλῇ, πρὸς τὸ ἀμφίόολον " 
πότερον οὖκ ἀντελάδετο χαθόλον τῆς 

φωνῆς διὰ τὸν θόρυδον, ἢ ἀκούσας παρε- 
πέμψατο, ὅπερ δέχεται ὃ Ἀρίσταρχος. 
Ονάο, αἀ᾽ ἀργὸβ 165 ἰγὰρί 4165, Ρϑῖπὶ {Π|γ5868 
Ομ 6 ἀπ ἰὰοῃ 6, οἱ ἃ γαϊβδοι δαυγίοιπξ 46 66 
αἱ 586. Ῥᾶδ556 ἰοὶ. Π] εδῇ υγδὶ 4116 οδϑὲ Α]ὰχ 
41 Ρᾶχ]6 : « Οαἱ, ΠΠοοὲ δοχψαϊο Πάπτ 4αυο- 
« 406 Νοβίογα νἱποαῖ, λυ ἴαηθη οἰβοϊοὶ 

« ἀοβεγπῃ τὸ Νοϑίογα οὔποθ 556. ΓΘΔΡ 

« ΠΌΪ]απη.... » όεαγηονρᾷ. ΧΙ], 688-67, 

ϑϑα]οιηθηΐ ΟΥἹ46 56 ἰτοΡ6 δα [αἰδαπὲ αἶγο 
ἃ Ααχ 46 ο᾽δδὲ Νοβϑίου. [π]-σ-τηόπηθ «αὶ 

ἐπηρ] γαῖ: ὉΠ γ 586, 
99. Αὐτός περ ἐών, φιοΐχαο ὀΐαπε (1556 

ἃ) Τυϊ--πηόπιθ : σαοίααθ ἕο 568}. ϑδολοίϊξοο : 

χαίπερ μόνος ὦν. 
ι08. ᾽Οπάζει, δοοοιηράρπο, [χίοπ ᾿ϊραῖξ 

ἐπείγει (Ὀ 6556, ἀσοα}}}6), οα αὶ 6δὲ ἴδχ οὰ 
ἀμ τηοΐπη8 ἴογι θχαρόγό: 4 λυΐνοβ ᾿ἰδαϊθπὶ 

ἵχάνει, ΤΟΥΠῚΘ. ἹΠΊΡΓΌΡΙΘ, ον Νοδῖου. δϑί 
νἱθαχ ἀδθρῖβ Ἰοπρίθιηρβ. [ἃ σαϊραῖθ, σαὶ 

δὲ ἰὰ Ἰθοὸῃ αἰ ΑὙΙβέαγ]16 τηϑπη6., οϑὲ ργό[ό- 
ΓΆΡ ]6 ἃ 665 δουγθοίϊοηβ. Πιοιηδάθ μ᾽ ἘΧΡΥΪΠΙ6 
απ [αὶ ; πηὰ]5 66 [αἱξ πη ρ] χα αι Ν65- 
ἴοΥ ἃ Ρ]15 66 4] [απάγαϊς ΤΟ Ἰαξξοι 

ἅγ60 ἃναηΐασα, 

105. Ἐπιόδήσεο. Βοῖϊια : « Ἐτχιϑίτα 
« Βεπίϊοια5 ἐπιδήσεαι, ταρῖα Ὠϊαΐα5; πρὸ 

« μονοσυλλάδως φῬγοπαπεϊαηάιιπι οϑὲ σεο, 
« 46 ΗδΘΥΠΕΙ δϑΐ ϑϑηΐθηῖα, 564 οοϑϑαΐ δο- 
« {Ἀ]1ρ515, αὐ Ῥαββὶπ) ἀρὰ Ἠοιηθυιμπι, ρτ- 
« 86. ΠῚ πὶ ΘΩϑιτα ψ6] σομηπηδΐθ, δὲ δάἾι-- 

« νηϊθ Ἱππίου αΠΟΙΟΠΘ. ᾿ 

106-107. ᾿Αλλ’ ἄγ᾽.... γογεῖ Υ͂, 
239. δὲ 165 ποΐθϑ 511} 668 ἘΠῚ 678. 

106, Τρώϊοι ἵπποι, 165 οβοναῦχ 66 
Τύοβ, ο᾽οϑὲ-ἂτ- ἀνα 165 σμθυαιχ 46 ἴὰ ὑδοθ 

46 εθὺχ ἀθ Τροβ. ὕογυοζ ἰὰ ποίθ Υ͂, 272. 
108. Οὕς ποτ΄... ὕεῖ58 ππιαυχυό ἐδ [ὯΒε] 

ἀδλῃ5 16 πηδπιβουξ 46 Ὑ Θηῖ56, τηαὶδ Ροῖι" 465 

τη οὐ [5 πηξἀἸοογθπηθηΐ Ρ]Δ1151}0}65: ἀτεθεῖται, 
ὅτι ἄτοπον προστιθέναι τὴν ἱστορίαν τῷ 
εἰδότι, χαὶ ὃ χαιρὸς δεῖται συντομίας. 
Μαῖβ Ὀϊοπιδάθ οϑὲ βοϊάας, ο᾽ ϑοϊ-ὰ- αἶγ τὰ 
Ρδὰ ἰαπίαρομ, ΠῚ ἴα! ἄοπο [αἱ ράβδου [6 ρμε- 
τὺ Ῥ] αἰδὶν 4} 886. ἀόπηθ δὴ τἈρρϑίδηΐξ 50} 
ὀχρίοῖε, ΟἾδϑὲ ὰἢ ἰγαὶξ 6 οαγδοίϊοσθ, δὲ πο 

ΠΠΘ6 ἱΠΟΟΠνΘΠΔΠΟΘ. -- Μήστωρε φόδοιο, 

εἶρο μήστωρα, 56. τἀρροτίαπί ἃ Ἐπόο. 
 οΟΥΕΖ ἰὰ ποῖθ Υ͂, 272. 

109. Το εέτων , ἄμε] ἀο ΠἸπιρόγαι!, 

294- 
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Τρωσὶν ἐφ᾽ ἱπποδάμοις ἰθύνομεν, 

ΙΛΔΛΙΑΔΟΣ Ὁ. 977 

ὄφρα χαὶ᾿ ὑχτὼρ 110 

εἴσεται ἢ χαὶ ἐμὸν δόρυ μαίνεται ἐν παλάμησιν. 
Ὃς ἔφατ᾽ ᾿ οὐδ᾽ ἀπίθησε Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ. ἐπ ἱ ἣ 

Νεστοοέας μὲν ἔπειθ᾽ ἵππους θεράποντε χομείτην ΐ μ ν ἰ 
ἴφθιμοι, Σθένελός τε χαὶ Εὐρυμέδων ἀγαπήνωρ. 
Τὼ δ᾽ εἰς ἀμφοτέρω Διομήδεος ἅρματα βήτην᾽ 118 

Νέστωρ δ᾽ ἐν χείρεσσι λάδ᾽ ἡνία σιγαλόεντα, 
ἄστιξεν δ᾽ ἵππους τάγα δ᾽ Ἕχτορος ἄγγι γένοντο. μ ᾿ ἐ ρῦς αγχ 

Τοῦ δ᾽ ἰθὺς μεμαῶτος ἀκόντισε Τυδέος υἱός. 
Καὶ τοῦ μέν ῥ᾽ ἀφάμαρτεν, ὃ δ᾽ ἡνίοχον θεράποντα, 

υἱὸν ὑπερθύμου Θηόδαίου, ᾿Ηνιοπῆα, 130 

ἵππων ἡνί᾽ ἔχοντα. βάλε στῆθος παρὰ μαζόν. 

Ἤριπε δ᾽ ἐξ ὀχέων, ὑπερώησαν δέ οἱ ἵπποι 
ὠχύποδες " τοῦ δ᾽ αὖθι λύθη ψυχή τε μένος τε. 
σ“ ΒΟΝ “ ἥ 7 ς 7 Εχτορα δ᾽ αἰνὸν ἄχος πύχασε φρένας ἡνιόχοιο. 
Τὸν μὲν ἔπειτ᾽ εἴασε, χαὶ ἀχνύμενός περ ἑταίρου, 125 

χεῖσθαι, ὁ δ᾽ ἡνίοχον μέθεπε θρασύν. Οὐδ᾽ ἄρ᾽ ἔτι δὴν 

ἵππω δευέσθην σημάντορος᾽ αἶψα γὰρ εὗρεν 
Ἶοι (δ᾽ Ἶ Ἂ ΩΝ Ὑ ῃ ᾿ τς ε ᾽ 6 φιτίδην Ἀρχεπτόλεμον θρασὺν, ὅν ῥα τόθ᾽ ἵππων 
ὠχυπόδων ἐπέδησε, δίδου δέ οἱ ἡνία χερσίν. 

ΕΣ Ὰ εἶ " ἃς νῦν ὕχι, “ 7 . Ενθα χε λοιγὸς ἔην, καὶ ἀμήχανα ἔργα γένοντο 189 
,ὔ Ὑ » 

χαί νύ χε σήχασθεν χατὰ ᾿ἴλιον, ἠύτε ἄρνες, 

εἰ μὴ ἄρ᾽ ὀξὺ νόησε πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε. 

ϑοἠοίϊες : χομείτωσαν, θεραπεύτωσαν. 
ΑὐἹδίασαιβ : ἣ διπλῇ, ὅτι τετήρηται παρ᾽ 

αὐτῷ χαθαοῶς τὰ δυϊχὰ, χαὶ νῦν ὡς ἐπὶ 

δύο ἵππων διαλέγεται. 
410. Ἰθύνομεν ἅτ 510] πο. Π, ρον ἰθύ- 

νωμεν. 
ι1ὅ. Τώ, 665 ἄδιχ (μέγοβὴ) : ὈὨιοιηδάδ οἱ 

Νεβίον. Οὐμῃβίσγι5θζ : τὼ βήτην ἀμφοτέρω 
εἰς ἅρματα Διομήδεος. 

119. Ὁ τεἀοῃεδῃξ, 5ϊ]π|ρ16 γὰρ 06] ἀπ 
576 ὲ τοιάδ. 

ι30, Ἤνιοπήα. Ἑπϊορόε, οοῖ ἱπεοηπα. 
122. Οἱ, ἐρεῖ, ἃ Ἰαϊ, 
ι94. Ἡνιόχοιο, φοόμι οαλβα] : ἀρ 

ϑγατία. Τὴ6 τηδπιθ, ἅτ υ6γ5 δυϊναηῖ, 6 σόη!ϊ- 

Ὁ ἑταίρου, σ“οὐαϊὶς ργαΐϊα. 

436. Ὃ (ἐμ), ε᾽68ὲ του]ουγβ Ηθοίου. 
128. ᾿Αρχεπτόλεμον. Αγοβϊόρτιοϊὸόπιθ. Π]5 

αἾἿΡΒτα5. 6δὲ ἱποοόππὰ α᾽ἉΠ]6υγ8, Δέποαοϊε 
ἐουῖναῖς Ἰοὶ ᾿Ἐρασιπτόλεμιον , πηλ15 1] 1α15- 

5.1, ἅτ γογ5 812, Ἀρχεπτόλεμον : ἱπαά- 

νουΐῃοθ ἃ11 ΤΠ] Π5 ὈΙΖΆΡΓΘ. 

129. ᾿Επέθησε. (δὲ δουῖβίθ ἃ ἰὰ 5615 

οι, ϑολοίϊος : ἐπιδῆναι ἐποίησε (Π] Εἰ 
πη ΙΝ. 

191. Σήχασθεν Ροὺν ἐσηχάσθησαν, ἀ6 

σηχός, Ῥᾶγο ἃ πιοιΐοηβ. --α Π’Αργὸ5. ἰ6 

50 ΠΟ]Π]αδῖο ἀ6 ῬΙουρα ὙΙοΐου5, [6 σϑὺβ 49}. 

ἀλη5 οουζαϊηβ. ΘΧΘΠ}] ΑΙ ΓῈ5. ἈΠΟΙΘΩ8., ἔτζαιϊῖ 

Β]ΨῚ 465 ἄθιιχ νοὺ5 416 νοϊοὶ : Τρῶες ὑπ᾽ 

᾿Αργείων, ἔλιπον δέ χεν ἽἝχτορα δῖον Χαλ- 
κῷ δηϊόωντα, δάμασσς δέ μιν Διομήδης: 
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9, Ψ Ἂ "-Ὁ᾽ , “-:- Βροντήσας δ᾽ ἄρα δεινὸν. ἀφῆχ᾽ ἀργῆτα χεραυνὸν, 

χὰδ δὲ πρόσθ᾽ ἵππων Διομήδεος ἢ» χζ “ ξ προσ πτὼν ομιὴ ξος ὯΧχε χᾶμαςε. 

Ἂ ᾿ Γ 
Δεινὴ δὲ φλὸξ ὦρτο θεείου χαιομένοιο᾽ 135 

νι δ᾽γο Ἵ ΕΝ ΜῈ τὼ δ᾽ ἵππω δείσαντε χαταπτήτην ὑπ᾽ ὄχεσφιν. 

Νέστορα δ᾽ ἐχ χειρῶν φύγον ἡνία σιγαλόεντα᾽ 
, -» Ὁ 7 ἐν θυμῷ, Διομήδεα δὲ προσέειπεν᾽ 

Ἢ δ ε(δ᾽ 7 νυ τον αν ὍΣ Π . 
υδείδη, ἄγε δ᾽ αὖτε, φόῤονδ᾽ ἔχε μώνυχας ἵππους. 

Ἢ οὐ γιηνώσχεις ὅ τοι ἐχ Διὸς οὐχ ἕπετ᾽ ἀλχή:; 140 

Νῦν μὲν γὰρ τούτῳ Κρονίδης Ζεὺς χῦδος ὀπάζει, 

σήμερον ὕστερον αὖτε χαὶ ἡμῖν, αἴ χ᾽ ἐθέλῃσιν, 

δώσει: ἀνὴρ δέ χεν οὔτι Διὸς νόον εἰρύσσαιτο, 
οὐδὲ μάλ᾽ ἴφθιμος, ἐπειὴ πολὺ φέρτερός ἐστιν. 

Τὸν δ᾽ ἠμείδετ᾽ ἔπειτα βοὴν ἀγαθὸς Διομήδης" 145 
Ναὶ δὴ ταῦτά γε πάντα, γέρον, κατὰ μοῖραν ἔειπες᾿ 

ἀλλὰ τόδ᾽ αἰνὸν ἄχος χραδίην χαὶ θυμὸν ἱκάνει" 

Ἕχτωρ γάρ ποτε φήσει ἐνὶ Τρώεσσ᾽ ἀγορεύων᾽ 
Τυδείδης ὑπ᾽ ἐμεῖο φοδεύμενος ἵχετο νῆας. 
Ὥς ποτ᾽ ἀπειλήσει᾽ τότε μοι γάνοι εὐρεῖα χθών. 150 

Τὸν δ᾽ ἠμείόετ᾽ ἔπειτα Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ᾽ 
Ὑ ἈΝ, ΕΝ, ἈΝ Ω “ 
μοι, Τυδέος υἱὲ δαΐφρονος, οἷον ἔειπες. 

Εἴπερ γάρ σ᾽ Ἕχτωρ γε χαχὸν χαὶ ἀνάλχιδα φήσει, 
ἀλλ᾽ οὐ πείσονται Τρῶες χαὶ Δαρδανίωνες, 
χαὶ Τρώων ἄλοχοι μεγαθύμων, ἀσπιστάων, 155 

184, Κάδ ροὺν χατὰ δέ. ΤοΙρποζ ἃ 
γϑῦρ 6 χε ἰὰ ργόροβιϊοη : χαθῆχε δέ, οἱ 1 
Ιᾶποὰ δῇ "»85, 

Ι18ὅ. Θεείου ροῦν θείου : ἀπ βοαΐδ. 
ΑΡΟ]ΙΟππι5. ᾿᾿δηΐθη ἅτ ΡΙΌΡΙΘ : τοῦ χε- 
ραυνίου πυρὸς λέγει. Ἐπδία!θ. γος οὶ 
᾿6ΠΠρ586 ἀθ ὡς : ἰὰ ἢδπηπιθ δὲ δοηιδίανίε 
ἃ 66 116 ἀὰ 5ουνο 4ὰὶ Ὀνύ!θ, 

1387. Φύγον, νωΐρο φύγεν. ϑοἠοίίος : 

Ἀρίσταρχος, φύγον ἄλλοι δὲ φύγεν. 
- Σιγαλόεντα. 1,65 .δολοίίος ποΐοπὶ ἀπὸ 
ναγαηΐο, φοινιχόεντα ([οἰ ηἴ65. 6 ΡΟ Ρ 16). 

199. Ἄγε δ᾽ αὖτε. Ζέποάοϊε ὀεγίναῖῖ 
ἄγε νῶϊ, 66. αυ᾽ Αὐιδίαυαιιθ ἀόοϊανα ἱπηροϑ- 
510}, σὰν νῶϊ π᾿ 6δὲ ροϊῃὴξ πὰ ἀπ, --- Φό- 
θονἣ(ε) ὀαιΐναιξ ἃ εἰς φυγήν. 

140. Ὅ ροιιν ὅτι : 406. --ο Τοι μοι σοι. 
141. Τούτῳ, ἃ οοἰκῖ--οἰ : ἃ Ηθοῖου, 
148, Εἰρύσσαιτο, ἐμιροαϊνονἶέ, Θπῖνανο- 

γαὶξ. ϑολοίϊος : χατάσχῃ» χρατήσειε. 
144, Φέρτερος 56 τὰρροτίε ἃ Ζεύς 80185- 

οηἴοπάιι. 

180, Ἀπειλήσει;, »εϊια τειν", τλαϊθ ἀνθ [6 

5605 δάοιιοὶ ἀ6 μη νομμδ 46. : ῬγΟΟ 3 ΠΘγἃ 

ἀ᾽ ὑπο νοὶχ γϑιθη βδαηΐθ. Ἐλιϑίδεμθ : χαυχή- 
σεται, χομπάσει. 1] ΥΚΥ ἃ ὑπ νθϑῖβ ἃ μ6ιι 
Ῥιὸδ 560} 1406, ΕΥ̓, 182. --- Εὐρεῖα. ἡ ογο2 

Ϊὰ ποίοθ 1Υ͂, 4182. 

1ῦ4. Ἀλλ(ά) (αεέανιθη) γθαίουοθ [᾽οχ- 
Ῥυοϑβϑίοη, οἱ π᾽θδξ ροὶπΐ βυρα οπάπηϊ, 

166. Καὶ Τρώων.... (δ᾽ νΘγ5 58. ἔθυπιῖη8 
Ρᾶν ἔγοὶβ βΒροπάόεβ. 
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τάων ἐν χονίησι βάλες θαλεροὺς παραχοίτας. 
Ὡς ἄρα φωνήσας, φύγαδ᾽ ἔτραπε μώνυχας ἵππους 

᾽ - " ᾿ς Ὁ Ἃ δὲ - νῦ αὖτις ἀν᾽ ἰωχμόν ἐπὶ δὲ Τρῶές τε χαὶ ἝἝχτωρ 
ἠχῇ θεσπεσίῃ βέλεα στονόεντα χέοντο. 
Τῷ δ᾽ ἐπὶ μαχρὸν ἀἄῦσε μέγας χορυθαίολος Ἕχτωρ᾽ 160 

Τυδείδη, πέρι μέν σε τίον Δαναοὶ ταχύπωλοι 
ἕδρῃ τε χρέασίν τ᾽, ἠδὲ πλείοις δεπάεσσιν᾽ 
νῦν δέ σ᾽ ἀτιμιήσουσι" γυναιχὸς ἄρ᾽ ἀντὶ τέτυξο. 
Ἔρρε, χακὴ γλήνη᾽ ἐπεὶ οὐχ, εἴξαντος ἐμεῖο, 
πύργων ἡμετέρων ἐπιδήσεαι, οὐδὲ γυναῖχας 165 
ἄξεις ἐν νήεσσι" πάρος τοι δαίμονα δώσω. 

167. Φύγαδ(ε), οοπηπιθ φόδονδε ἅτ γ6γ5 
189: εἰς φυγήν, ἀλπ5 ἰὰ ἀἸγδοῦίοη ΘΟὨ Τα Ϊ}6 
ἃ 66116 ἀδ 1 αἰΐδ 86. 

ιὅ8. Ἄν᾽ ἰωχμόν., ἃ ἔγάνοιβ5 ἰὰ ἴοι]θ, 
ϑολοῖϊος : χατὰ τὸ πλῆθος. 1.6 πιοξ ἰω- 
χμός β'ρῃιῆθ Ρροργοιηθηΐ ᾿᾿δπάτγοιξ οὰ ᾿Ὸ 

5 ρίζα δὴ τππλι]ῖθ, οὰ Ἰ᾽Ὸπ 58 Ροιυχϑιῖξ, οὰ 

Ἰοπ ρόιιθ86 465 οὐδ 4186 σἜΘΙΤΘ. 

168-189. Ἐπὶ.... χέοντο. Τοῖσπαζ ἐπὶ 
ἂὰ σοῦθρθ : ἐπεχέοντο, σμρεγγμπαεδαπέ, 
[αἰδαϊοπὲ ρ᾽θανοῖν 5: (Πιοιηδάθ εὐ Ναϑίου). 

160. Τῷ δ᾽ ἐπί. ὙογεΖ 165 ποίβϑ Υ͂, 
101 εἰ 2838. 

16Ι. Πέρι, δάνουθε ναϊάθ. Οπο] 18 685- 

5 ὁογίνθηΐ περί. ΑἸουβ ἰὰ ργέροϑβιτ οι ἀοἱξ 
δῖχα Ἰοϊπέθ αὶ σθῦθθ. ἄνϑο [65 ἄθιιχ ἰβοοη8, 

ΙῈ 56Π5 δϑὲ 16 πγόμπηθ, 
162. “Εδρη, Ρὰγ 1ὰ ρίαςβθ, ο᾽ βδι-ἃ- αἰγὶ ΡᾺΥ 

ἴὰ Ῥυθιηϊὸνγε Ρ]ᾶθ (ΘΠ ΡΓοβθ, προεδρίᾳ). --- 
Κρέασιν. ΟΠ 56 τάρρε!!6 16 δ]εὲ ἀθ Ραπΐ 
41 οϑὲ ἰὰ γόδοιηροπϑδ 4 Α)]αχ, δόουϑζ [ἃ 
ποθ ΥΤΙ, 321. ---- Πλείοις, ΤΕΠΊΡ]165 (7115-- 
4υΐλαχ θογἀ5). ϑολοίϊος : πεπληρωμένοις, 
γέμουσι. 

Ιι68. Τέτυξο, Μαρίιι5 65. ἃὰὰ ῬΓΟΡΓΙΘ : ἴα 
ἃ5 ἐό [ἀφροηπέ ; ἴὰμ ἃ5 ἐϊό τόδαϊς ἃ 1’ ἐϊαὶ 

ἀθ. (ἐ πιοὲ ἀϊξ μ]1ι5 4πὸ ἐγένου, ἀοπὲ ὁἢ 
56 5εγῖ οὐ πα οπηθηΐ θοαν ἴθ ἐγαά πΠ1γ6. 

164-166. Ἔρρε;,... (()δ5 ἔγοῖβ γ6 15 δοπέ 
πη ό5 ἀ᾽ 0615 ἀἀπ8 16 τηὰπιιβοῦῖῖ 46 Υ6- 

πἶδ6, ΑὐἹδίαυ 46. [65 ΘΟ ἀδιηπθ. ΘΟΙΊΠΙΘ 5 

ἀθ βέν!θ, δὲ δὴ ἀέβαοοογά ἅνϑὸ 16 σαγαοϊογο 
ἀ65 Ῥϑυβοηπᾶρο : ἀτεθοῦνται στίχοι τρεῖς, 
ὅτι εὐτελεῖς εἰσὶ, χαὶ τὸ πάρος τοι 

δαίμονα δώσω τελείως: ἐστὶν οὐ χατὰ 
τὸν ποιητήν ἀνάρμοστα δὲ χαὶ τὰ λεγό- 

μενα τοῖς προσώποις. Αὐδίορμαπε 46 Βγ- 
Ζᾶποθ. ἁναϊξ οοπάδμπηπό 168 νϑὺ [064-66 

ἁνὰπε ΑὙιϑίασιθ. ἃ ποίγα ἃνΐβ, 115 βοῃηΐ ἢ 
οοτητηθπζαῖγο παῖ δὲ Θχοο]]θμξ ἄτι γθὺ8 468, 

164. Καχὴ γλήνη, ἰΙἄσῃ6. ρμεοεία 4|16. 
Ἐπδίαι με : μεταληπτιχῶς ἣ ἐνταῦθα γλήνη 

χόρην δηλοῖ, οὐ τὴν χατ᾽ ὀφθαλμὸν ἁπλῶς, 
ἀλλὰ διὰ μέσης αὐτῆς γυναῖχα παρθενι- 
χήν. δολοίϊες : ἀσθενὴς χόρη, ἢ χαχὸν 

θέαμα. Αἰπδὶ, ἀ᾽ ἀρτὸβ 1ὰ ἐγδάϊτοπ ἃ]θχὰπ- 
ἀνῖπθ, ὁ Ρϑαΐ ἃυι851 Θπίθ γα : « το] ἀοπὲ 
1 ἀϑρθοῖ [αἱδ παῖ ἃχ γθαχ; » 66. σαὶ νὰ 

8562 ὈΙΘΠ ἅνθο ἰ8 8618 ῬΓΌΡ)Ὲ 46 ἔρρε, 
να-ἔἶδη. Ναϊβ 11 Ὑ ἃ Ρ]ιι5 α᾽ ἔπουρίθ, Ρὰᾶγ 
οοπβέσχαθπε ΡΪὰ5 46 παῖμγοὶ, ἐλπ5 ἰ᾽Δπ τ6 
Ἰπ θυ ρυόαιοη : « 801 ἴῃ χπλ]ᾶτη Τ6ΠΊ, [1- 
« τηϊάα ραρᾶ. » 1] δϑὲ σϑιπαγ αι} }}]6 416 

Ρῥιρίία, δαὶ Ἰαϊπ, ἃ, δοιῆτηθ χόρη δἵ γλήνη» 

Ι6ὰ ἀοιθ]ς 56η5 ἀθβ ρῈΡ1Π6 ἀδ6 1᾽α1] οὲ ἀ6 
͵θαπα 8116. 1] γδϑίβ ἴγσᾶθθ ἀθ οδῖϊθ ρᾶγῇοα- 

Ἰαυιϊό ἢ ἔγΆ πο 815. Ῥ.Ι54116. ΠΟΙΙ6. ΠΟΙΠΠΊΟΠΒ 

Ρερί16 Του ρΡμ ΘΙ Ιμ6 ταϊπθαγθ. Π,6 πιοῦ Ὑλήνη 
ΒΙσΏΙΠ6. ἂϊ ΡΤΡΌΡΥΘ ἰὰ Ῥαγθ νογαηῖθ ἀ6 
Τ.1], 661}16 φυϊ ὈΥΡ1Π6..,. 66 1}16 οὰ 56 γνοῆὲδξοπε 
65 ᾿πηᾶσθ5 465 ὉΠοβ68. 1.65 ἈΠΟΙΘπ5. δχρὶ- 
4υδϊθηῦ 66. πιοῦ ρὲ λάω, νοΐ», Οπ ἰνοσγ6 

ἀλῃ5 ἐ᾽᾿ Παίς, ΧΧΙΥ͂, 493, γλήνεα, 465 
ΟΡ) θῖ5. Ὀγ]απῖ5, 46 το 65 Ρᾶλ 65. Οπγ 5 

γΡΡογίθ γλῆνος οἵ γλήνη ἃ 1 τηόδπηθ γὰ- 
οἶπθ 46 γάλα (Ἰα1) εἰ γαλήνη {(πιοῖ ΘἈ]π16). 

166. Δαίμονα, 16 ἀο5εη, ο᾽ 65: -ἃ- αἶγα απ 
[πποϑίϑ ἀοϑέϊπ : ἰὰ ππουὲ. ὨΙάγπηθ : προσλη- 
πτέον τὸ κακὸν, ἵν᾽ ἢ πρότερον γάρ 
σοι χαχὸν θάνατον χαὶ χαχὴν εἱμαρμέ- 
νὴν δώσω. Ζέόποάοϊε ὀοτῖναϊ! δαίμον᾽ 
ἐφήσω ἃ ]Ἰειι 46 δαίμονα δώσω. 
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Ὡς φάτο᾽ Τυδείδης δὲ διάνδιχα μερμήριξεν, 
ἵππους τε στρέψαι χαὶ ἐναντίξιον μαχέσασθαι. 

Τρὶς μὲν μερμήριξε χατὰ φρένα χαὶ χατὰ θυμόν" 
9. ἡ 

τρὶς ὃ ἄρ᾽ ἀπ᾽ ᾿Ιδαίων ὀρέων χτύπε μητίετα Ζεὺς, 170 
“- Ὰ γγ" ͵ ῇ, ς σῆμα τιθεὶς Τρώεσσι, μάχης ἑτεραλχέα νίχην. 

Ἕχτωρ δὲ Τρώεσσιν ἐχέκλετο μαχρὸν ἀύσας" 

Τρῶες χαὶ Λύχιοι χαὶ Δάρδανοι ἀγχιμαχηταὶ, 

ἀνέρες ἔστε, φίλοι, μνήσασθε δὲ θούριδος ἀλχῆς" 
ῇ ἐν φ ΄ ἢ γιγνώσχω δ᾽ ὅτι μοι πρόφρων χατένευσε Κρονίων 115 

Ἁ , - ΟῚ ᾿ - ΄-. ν 

νίχην καὶ μέγα χῦδος, ἀτὰρ Δαναοῖσί γε πῆμα 
γήπιοι, οἱ ἄρα δὴ τάδε τείχεα μηχανόωντο, 
ἀθλήχρ᾽, οὐδενόσωρα᾽ τὰ δ᾽ οὐ μένος ἀμὸν ἐρύξει᾽ 
ἵπποι δὲ ῥέα τάφρον ὑπερθορέονται ὀρυχτήν. 
3 ὦ ᾿ δον χ5 0 Ν -" Ἵ Αλλ᾽ ὅτε χεν δὴ νηυσὶν ἐπὶ γλαφυρῇσι γένωμαι, 180 

υνημοσύνη τις ἔπειτα πυρὸς δηΐοιο γενέσθω, 

ὡς πυρὶ νῆας ἐνιπρήσω, χτείνω δὲ χαὶ αὐτούς 

[Ἀργείους παρὰ νηυσὶν, ἀτυζομένους ὑπὸ χαπνοῦ!. 

Ὡς εἰπὼν ἵπποισιν ἐχέχλετο, φώνησέν τε᾿ 

[Ξάνθε τε καὶ σὺ, Πόδαργε, καὶ Αἴθων Λάμπε τε δῖε,,Ζ 188 

167. Διάνδιχα μερμήριξεν. ογαοξ. ἰὰ 
ποῖθ 5} οαἰΐα βχρύθϑϑίοι, ἴ, 189. 

168. Ἵππους τε.... 1ἃ ἀφυχ]ὸπια ραν 16 
ἀθ Τ᾽ αἸτουπαῦῖνο Ἰηάϊί πόθ ρὰγ διάνδιχα 
(ὑι μἰραηῖψιι6 ραν ἔ6))}) δϑὶ 5οι5- ϑηΐθπάμπο, 
ΒΟΙΠ6 : « Ομπηβδιῦ ΘΟὨΓΡΑΡΙαΠὶ., “πο ΡΟ 

« 86 ἃρϑυΐϊιμ δῖ, ἢ μὴ στρέψαι, εἴς, ; 

« συ 6}}1}0515 ἈρΡΡΥΪη6. ἃρίᾳ οϑὲ ἀἸοθητ 
« ἀ6Π  γΠΠΟ π οι ΠΟ ΠΉΪ15 ᾿γὰ ΠἸ5511Πη],» 

471. Σῆμα τιθείς ὀφαϊναιξ ἃ σημαίνων, 

εἰ νίχην εδἴ ὅπ6 ΔρΡΡοβιποπ ἃ σῆμα : 
οἰρπιοι ἰαπδ. 50 }]1οθὲ οἱοίογίαηι, ο᾽ Θοϊ-ὰς- 

αἶγα ργέβασοαῃξ ἰὰ νἱοίοιρθ. ϑδϑολοίϊος : ἀντὶ 

τοῦ σηυναίνων: εἰς δὲ τὸ Τρώεσσι; 

στιγμή τί δὲ ἣν τὸ σῆμα; μάχης ἑτεραλ- 
χέα νίκην. -- Ἑτεραλχέα. γόογεζ ἰὰ ποίθ 
ΥΙΙ, 26. 

172. Οἱ ἄρα δὴ-... ΨίνρΙο, Απόϊαε, ΤΧ, 
142: «.... Φαλριι5 μθθο τηθ αὶ Ποῖα νΆ}}1, 
« ἘΟΒΒΑΡΕΠΊΠ 6 που τ, [61] ἀἸΒου πϊπὰ μάννα, 
« δηΐ ἈΠ1Π105. » 

478. Ἄμόν, ποσίν, ἀλπ5. 16 56η5 ἐ6 

πιθίηι, Ἴ ογοα ἰὰ ποῖθ ΥἹ, 414. 

179. Ῥέα, οοτηπια 81}16ιγ5 ῥεῖα : ἴλς116- 
πηθηΐ. ᾿ 

181. Μνημοσύνη τις... γενέσθω, γεδνιο- 

γα αἰΐψμα ἐείο, απ πο ]16 ροϊηξ. 
188. ᾿Αργείους.... δ νοῦθ Ῥᾶγαϊξ. ὑπ6 

1η Το. ΡΟἸΔΊΊΟΙ. 5562 τόοθηϊθ, ΠΠ πὰ Π4 86 ἀ δ 5 
16 τρὰπιικου ἀθ6 ἴβηϊθθ οἵ ἀλπ5 Ἀ] 5ἴ θα 8 
ΔΆΪΓΕ5. ΠΙΔΠΙΙΒΟΥ 5, οἴ ΟΝ ΠἾῈΠπ γοΪξ Ρᾶ5 
{τὰ 6 6}}62 65 50 ]15ῖ65. Π, Ἰπτθυροϊαΐθαν [᾽ἃ 

ἴδοουπό ρυο ]Θπιθηΐ ἃ 1᾽α148 ἀπ γϑὺβ ΙΧ, 
248 : Δηώσειν παρὰ τῇσιν, ὀρινομένους 
ὑπὸ χαπνοῦ. 

148-497. Ξάνθε τε.... ΗἩοπηὸγο π᾿ ϑϑ μὰϑ 
16 5680] ροδίθ 41] 81] πηοηἰγσό 465 Πέγοβ ἰῃ- 
τουΡ ]]απὶ Ἰθυγδ ΘΟΌ 5165, Νόζθποθ ᾿] 6556 
Δάγοϑϑα ἃ 505 οϑνὰὶ ἈΒιὸ))6 ἀ65 βρᾶγο βϑ 610- 
4υθηΐθ5, Επόϊωε, Χ, 861 : « ἈΠΩΡο, ἀϊα 

« (1.68 51 Ζιιὰ ἀπ την ΤΆ 1} 118. Ὁ}1ὰ 651) Ὑ ΧΙ- 

« ΙὨϊ15.....» [65 ᾿υ»ῶδυχ-τοορ 5. γᾶ ποαϊς ἀπ 

ἀἰχ- αἰ ὸ πιο οἰδο δ τΡουιν απ 065 αἸθΟΟ 8 

ἈΡΒαχ65 οἵ σγοΐθβαιμθβ. [ἃ Μυϊίθ 58 πιὸ- 

46 μῬανεοα! ὀγθπιοπὶ ἀ6 1 ἈΠΟ υτοη ἀ Ἦθε- 

ἴοχ. 1 δὴ ἃ ὀογὶ ἰὰ ϑαγοάϊρ, 1] [αϊξ γ»αυ]ον 
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νῦν μοι τὴν χομιδὴν ἀποτίνετον, ἣν μάλα πολλὴν 
3 , , ᾿γ. ἔλλων ἢ 
Ἀνδοομάχη, θυγάτηρ μεγαλήτορος Ηετίωνος, 

ὑμῖν πὰρ ποοτέοοισι μελίφρονα πυοὸν ἔθηχεν τῷ τξρ υ. Σ ἡ! ϑ ᾿ἰχωλνα»: 
᾿- 3... , - , ἣ δ 7 - 

[οἶνόν τ ἐγχεράσαισα πιεῖν, ὅτε θυμὸς ἀμογον 
7 

ἢ ἐμοὶ, ὅσπερ οἱ θαλερὸς πόσ μΡᾺ ομαι εἶναι. 190 

Ἀλλ᾽ ἐφομαρτεῖτον χαὶ δ μον ὄφρα Ἀδροεαν 

ἀσπίδα Ν δύ ἀνυς τῆς νῦν χλέος οὐρανὸν ἵχει 

πᾶσαν χρυσείην ἔμεναι, χανόνας τε χαὶ αὐτήν᾽ 

αὐτὰρ ἀπ᾽ ὥμοιϊν Διομήδεος ἱπποδάμοιο 

δαιδάλεον θώρηκα, τὸν Ἥφαιστος χάμε τεύχων. 196 

Εἰ τούτω χε λάῤοιμεν, ἐελποίμιην χεν ᾿Αχαιοὺς 

4αοΙαθ ραγὶ ἀπ ΘΌΟΠΟ 46 ἔδλογ : « ΑἹ- 

Ἰοηβ, (δ ]αγά, δὲ τοὶ, Οοαγε- Οὐ ῖ]]6, νοϊοὶ 

πΠ6 Οοομδίοη οὐ σὰ 5 ῬΟΌΓΓΕΖ ΠῚ6 Ῥᾶγον 46 
ἴοιι5 165 ϑοῖπ8 416 {1046} 1π6, ἢ|16 ἀπ [ἃ- 

ΤΏΘῸΧ ΘΟΟΠΘΙ πγαϊγο ῬΊΘΥΘ, ἃ 615 6 νου, 

6 γΟΙ5 βορνδηΐ ἔθιθ 165. Ἰοιγ5 6]}6-- τη πὴ6 

γοῖγθ ἀνοΐπθ, μ᾽αϊόξ 416 46 πὶ6 86} ν 1}: 

ΠΟ αἶπει.... » Εὲ οο]α φύοινθ, 56 108 

Μ. ἀε Τὰ Μοίΐβ, φυ᾽ Ἠοπιὸγε ἃ δι ἴοσὲ 46 

ἔαϊγθ ραν εν θδοῖου ἃ (65 ομθναιχ, οἵ 486, 
ἀπᾶπα Ἠοπηὸνο [ἃ [αἸὲ ραν ]ου,, 11 Τὰ] ἃ [αἱῦ 
αἶγα (65. [0]165, δὲ ἀθδ5. [Ὁ0]1165. «υἱ βϑγαϊθηΐ 
θῖθπ ᾿ἱ]π8. Θχοιβα !ε5. ἀδη5. ἰ6Ὲ ΘοΟΠ ον 486 
ἀδη5]6 ᾿Πέγοβ.  όυθζτα Μοίιο, βόμεοαϊοης ὦ 

54} ἰα ογἱέίψιο, 25 ὑνῖνς - [6 νοὺβ 88 

(Ξάνθε τε χαὶ σὺ....), 650 την χαό ἀ6 106] 
ἀδπδ 16 πιὰπυβουὶξ ἀθ 6 πῖβθ. 1,65 πιοιϊί5 46 

Ι αιμέξοβα βοπὲ 51π8 σόρ!ααε : ἀτεθεῖται ὃ 

στίχος, πρῶτόν γε χαὶ διὰ τὸ σὺ, εἴτα διὰ 
τὰ ὀνόματα.... οὐδαμοῦ “Ὅμηρος τεθρίπ- 
ποὺ χρῆσιν παρεισάγει" μάχεται δὲ χαὶ 
τὰ ἐπαγόυενα δυϊχά. Ἠδοΐον π᾽αναϊξ Ρὰ5 
4υδῖτε ΟΠ θνδιχ ἃ 50η Πᾶν. 1,65 ἀποὶβ ἀπο- 
τίνετον, ἐφομαρτεῖτον, σπεύδετον, ᾿᾿1πα]- 
4αθηξ πιὰ Π] [δϑϊθπιθηΐ. Ναἰβ 66 411 δϑὲ 8ιν- 
τοῦ! ὈΙΖΆΡΓΟ, ο᾽θϑδὲ φα ΐπη ἀ05 ἀθαχ ΟΠ θναιχ 

ΑἾΑ ΟΒ1Π16 56 ποιηῖηθ ἃιι5581 ζαπίλιο, εἴ ἀπὲ 
800 ΧΑΠΙΠι5 οἵ 580η Βα 5. βοϊθηΐϊ {5 ἐ6 

Ῥοάαγρέ. ΑΥὐϊϑίδυ {α6 ὀξαϊο οοηναῖποι 4ὰ6 ἴθ 
ἀϊαδούόναβεθ, 1᾿Ἰπιθγρο]αΐθαν, ἀναὶξ ἰἀοοππό 

505 ΨΘΥ5 ἄνα 16 ῬΥΟΠΊΪΘΙ γ6}5 ἀὰὰ ἀἸβοΟυ"5 

ἀἌΘΒΙΠ1α ἃ 565 πεναιχ, ΧΙΧ, 400 : Ξάνθε 
τε χαὶ Βαλίε, τηλεχλυτὰ τέχνα ΠΠοδάργης. 

Οπ 1 ἀδη5 165 ϑδϑολμοίϊος., ἃ ργυοροβ ἐ6 668 

ΑἰογΓΠΙΘῚ υοῖ8 : σημειοῦνταί τινες ὅτι ἐντεῦ- 

θεν ἣ διασχενὴ τοῦ τεθρίππον πεποίη- 

ται" Ξάνθε τε χαὶ σὺ Πόδαργε. 

ΤΡ ἜΧΡΡΘβ810η τινες, Του νάσαθ 48᾽6}16 δϑί, 

ἀόδιρπθ ἴοἱ Αὐϊδίαυ 6 δὲ 500. ὅθο]θ, 
186. Κομιδήν (στ αν) ἃ ῬΟμΥ ἈΡΡΟΒΙ Πα 

πυρὸν. ἴ6 5οῖη «υ᾽ Απαάτομπιλημθ ρυθηδῖῦ, 
οδἴαιε ἀἀρρονίου 1ὰ μᾶϊξανο ἅπχ ομδθνατχ 
4 Ἤδοιου, βάν ιν, εἰπε ἡγονηθπέ, ἂν ατιῖ 46 50η- 

θ6ν ἃ Ηβδοῖον [πἰ-πηδιπθ. Ἐπιβίαῖμθ : τὸ δὲ 
χομιδὴν ἀποτίνειν, ὅ ἐστιν ἐπιμέλειαν, 

ὁμοῖόν ἐστι τῷ θρέπτρ᾽ ἀποδιδόναι, ὅ 
ἐστ! τροφεῖα. 

189. Οἶνον.... (6. νϑῦϑ δϑὲ ϑιρ υπό ΡΣ 
4.6] {865 ὁ Πἴθαγ5. ΑὙἸβτορ πε (6 ΒυΖάπ66 16 
οοπάδιππαϊξ. Ατἰβϑίασαθ ᾽ὰ τηανῦαό 46] 006]. 
Μαὶβ ον ρουγγαῖτ ἴοἱ αἰ!όριον 16. παθυυ6}}- 
Ιθιχ. 1,65 σβοναῖχ ἀἾΑΘΠ1116 μᾶν]θπῖ: Ροα»- 
401 οοιχ ἀ᾽ δβοϊον πθ "οϊγαϊθηῖ-1}5 ρὰ58 ἀπ 

᾿Π ψῖπ, δὲ πὸ ἀὀβιγογαθη - 115. μὰ5. αἀἶδη 016 9 

ΟὐοΙ 4ιι65. ἃποῖθηθ νογαϊθπί ἀλπ5 1ὰ ΡΠ νᾶ56 
ὯΠῸ 51Π|0 16 ΠΥΡΟυ αῖθ, δὲ. σἈρρονίδιθηῖ 

πυρόν εἰ οἶνον ἃ Ηφεῖον, [1,65 οΠοναιχ ἢ - 

ναϊθηῦ 4α ἀπ Ῥγόνοπάθ ἀδ μθνάπχ. Επὶ- 

βίαι : ὑμῖν παρὰ προτέοοις ἔθηχε, χαὶ, 
ὡς ἀλλαχοῦ φησὶν, ἔθαλε, τὴν ἀνωτέρω 
λεχθεῖσαν χομιδὴν, ἤπερ ἐμοὶ με)ίφρονα 
πυρὸν ἔθηχεν, Οἷνόν τ᾿ ἐγχεράσασα πιεῖν, 
ὅτε θυμὸς ἀνώγοι, ὁ ἐμὸς δηλαδή. Οχἱ 

Ρουγναϊ ἃ [ὰ σίραθιν ἀἀπηθεῖγο οθῦζ θχρ]!- 

51} ν ἀναϊξ σῖτον εἴ ποη πυρόν. 
Μαῖβ πυρός, ἀδπ5 Ποπιὸνο, πὰ απ 15 [6 5018 

46 Ρᾶϊη, Ὦϊ τῃηόπηθ οἢ]6Ζ ἀπο π ἃ πΐν6 ΡΟδίθ. 

4190. “Ὅσπερ 658[ πα ἐτοομόθ. Οἱ [μὰ] ἀοπ- ; 
παὶϊξ ρυοΡα] πηθπῦ [ὰ ναΐθαν ἀπ σροπάές 

6ἢ. [αἰϑάη!. 56 η{ (οντοπιθηῦ 16 ᾿. Ομ θ! ατιο8- 

Π8 ῬΘηβθηΐ 486 οἱ ἅναϊῦ ἰ6 αἰβαπημὰ : 

ὅσπερ ἔο.". 
491. Ὄφρα. Αποίδηπε ναγίαπῖθ, αἴ χε. 

Ὀιάγικο : ἄλλοι δὲ, αἴ χε λάδωμεν. 

ἐδίίοπ, 
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αὐτονυχὶ νηῶν ἐπιβησέμεν ὠχειάων. 

Ὡς ἔφατ᾽ εὐχόμενος νεμέσησε δὲ πότνια Ἥρη, 
" » μ 7 

σείσατο δ᾽ εἰνὶ θρόνῳ, ἐλέλιξε δὲ μαχρὸν ᾿Ολυμπον᾿ 
αν ἢ - Ὰ,ὔ έ ῃ Χ 5 Π ἤὸ ὦ 
χαι ρα ἸΙοσειόάωνα, μέγαν ὕεον, ἄντίον ηὐδα 200 

Ω πόποι, Ἐννοσίγαι᾽ εὐρυσθενὲς, οὐδέ νυ σοί περ 

ὀλλυμένων Δαναῶν ὀλοφύρεται ἐν φρεσὶ θυμός ; 
Οἱ δέ τοι εἰς λίχην τε χαὶ Αἰγὰς δῶρ᾽ ἀνάγουσιν 

πολλά τε χαὶ χαρίεντα" σὺ δέ σφισι βούλεο νίχην. 

Εἴπερ γάρ χ᾽ ἐθέλοιμεν, ὅσοι Δαναοῖσιν ἀρωγοὶ, 90 Ὁ 

Τρῶας ἀπώσασθαι χαὶ ἐρυχέμεν εὐρύοπα Ζῆν᾽, 

αὐτοῦ χ᾽ ἔνθ᾽ ἀχκάχοιτο καθήμενος οἷος ἐν Ἴδη. 
Τὴν δὲ μέγ᾽ ὀχθήσας προσέφη χρείων ᾿Ενοσίχθων " 

Ηρη ἀπτοεπὲς, ποῖον τὸν μῦθον ἔειπες. 

Οὐχ ἂν ἔγωγ᾽ ἐθέλοιμι Διὶ Κρονίωνι μάχεσθαι 910 

ἡμέας τοὺς ἄλλους, ἐπειὴ πολὺ φέρτερός ἐστιν. 
Ὁ ς Ν - δὴ 5 ἥ 5 ὡς οἱ μὲν τοιαῦτα πρὸς ἀλλήλους ἀγόρευον. 

-" δ ς 5 “- 
Τῶν ὁ᾽, ὅσον ἐκ νηῶν ἀπὸ πύργου τάφρος ἔεργεν, 

208, “Ελίχην. ὕογε2 1ὰ ποίβ 11, δ 7ὅ. --- 

Αἰγάς. ἔξροϑ ὀταῖϊξ ἃ ρει ἄς ἀϊδίαποο ἃ ἨῤΙϊοο. 
ΕἸ16 ἔπ ἀπι551 ϑπρ]οατθ ἀλῃ5 18. τηθν, ἃ ἰὰ 

51:6 ἀ᾽ ἢ ἰγθπλ ] θη οπὶ 6 ἔθυγθ. Τπιογὸςθ 
[αἱῦ᾿ ἈΠ ἃ οοίζα οαἰαβίο ρα, ΥἹ, ὅ8Ά : 
« Ι͂ῃ Τ γυῖα ϑ᾽ἀοπθ «πο δοοιαϊξ, δὲ [αι 

« “Ἔρ!5 ῃ Ῥοίορομποβο; {π|25 δχτξιβ ἢ]Ὸ 
« ΔηΪπλϊ ΠΙσαυ θα ϊ τι} 65, Εἴ ΤΟΥ ΤΠ ΟἾΠΙ5 

« οδογίαϑ. » 

5306, Ζῆν᾽ Ροὺν Ζῆνα, [᾽α 5᾽ 6] ἀπῇ 511} 
αὐτοῦ, 41 φομηπθη66 16 ν6Γ5 δαϊναηΐῦ, (6 
ἃ ἴοῦῈ 4πὸ Φαρα 65-π5. ὀουῖνοπε “ἢν, ΡὰΓ 
ἌΡΟΘΟΡΘ, θ΄ αργὸβ 165 σ ἈΠ ΠῚ 1165. Ἀἰθχὰπ- 
ἀνιη5, 11 υ ἃ ἐ]δῖοπ. ϑιϊναπῦ Αὐἰβίανηιιθ, 
Ι6 ν π᾿ ἈρΡραγεθηΐ πηόμηθ Ρὰ8. ἃϊ γν6ὺ5. 4} 
56}}}}6 ΤθΥ ΠΟΙ, 1815 ἅτ ΥΘ᾽5 5νηΐ, οἵ 

Ιὰ νόγι 0} ]6 οΥἿΠΟσυΆρθο εδ8ὲ Ζῇῃςτν᾽, αὐτοῦ, 
ΘΟΠΊΠΊ6. ὁπ ἢ λπ5 16 τ α  5 0} (16. Ὑ Θη156 

εἴ ἀδη5 ὙΠ]οΙδοπ. ϑολοίϊος, ἈΧΤΙ͂Υ͂, 981: 

οὕτως τὴν συναλοιφὴν διεῖλεν ᾿Ἀρίσταρ- 
χος, Ζῆ-ν᾽, ἐν ἀρχῇ τοῦ στίχου τὸ ν θείς. 

Ἐπιϑί!]}6 ΤΆ} 0 6116 ἃ 66 ϑυ]εῖ ἰὰ νὸρ]θ ἀὴ- 

οἴθππο : εἰ μέσον δύο φωνηέντων εὑρέθη 
σύμφωνον ἐν ἁπλότητι, ἢ συνθέσει, ἢ χαὶ 

συναλοιφῇ, τῷ δευτέρῳ, τουτέστι τῷ 
ἐπαγομένῳ φωνήεντι, ἀχολουθεῖ. 

207. Αὐτοῦ, Ἰὰ-πηόπιο : Ἰὰ οὰ 1] ε5ξ, Τι6 565 
εϑὲ Ῥγέεϊβδέ μὰν ἐν Ἴδῃ. -- Ἔνθ᾽ ἀχάχοιτο 
χαθήμενος. Ζόποάοϊε ἐοτνίναϊ! ἔνθα χάθοιτ᾽ 
ἀκαχήμενος. Ἔνθα 5ἰριῖῆθ ἔπηο, Ἀ]ΟΥΒ, 

209. Ἀπτοεπές, ἰόπηόναϊγθ ὃπ Ῥᾶγοϊββ. 
ΑὐἹδίδναθ : ἐν τῷ λέγειν θρασεῖα. Π’ ἅτ- 
ἴγ65 πηθιζαϊθηΐ 1 Θϑρυι γα ά6. ΑἸοῦβ ἁπτοεπές 

νἱθπάγαιδ 46 ἅπτω, δὲ βρη ῇρογαῖς νέοϊοπέδ 
θη ραροΐθο. Ἐπιϑιαῦθθ 5θιη}}]6 μγνόϊόνον. οθεϊθ 
ΘχρΠ]ολ Ποη, οὰν 1] [ἃ τ Ρουθ 1ἃ Ῥγϑιηϊὸγο. 
Τὐοχρ!οαῖοη. αἰ Ασιβίασαιθ ἀἄόπηθ ΡΟῈΓΡ 
ὀιγμηοϊορίθ, ἀ ρυϊνδεί, πτοέω εἴ ἔπος. 

211. Φέρτερος, νμίρο φέρτατος. 
218. Τῶν (ἀ᾽διχ) δὲ ἀέτονπηϊπό ἅτ νυ Θ 5 

βυναπε μὰν ἵππων οἱ ἀνδρῶν. --- - Ὅσον, 

φιαπέμηι, τοὺς 1’ Ἔβρᾶοθ αὶ, --- Ἀπὸ πύρ- 
γου τάφρος. Ζέποἀδοϊε, ἀπὸ τάφρου πύρ- 
γος. - Πύργου. Οὐδ5ὲ 1ὰ μάᾶγΕ]6 βοὰν [6 
ἴοιξ, ΠῚ 8᾽ἀρτῦ ἀπ γϑπιραγῈ Θμτθυ. Ὑ Οἱοὶ 16 
σοιηπηθηἴαῖνο 46 ἰὰ ΡΠ γα56, ϑολοίίος : ὅσον 
ἀπὸ τῶν νηῶν διάστημα ἦν ἐπὶ τὸ τεῖχος, 

χαὶ ἀπὸ τοῦ τείχους ἐπὶ τὴν τάφρον, 
ἐπληροῦτο τοῦ ὄχλον. Ἐπ εἴϊΐεϊῖ, 1] γΥ ἃ 
ἄοιιχ οϑρᾶσεθ οὐ μϑινθηῦ 856. Πη,5561 [65 
ατθοβ : ἂπ θηΐθ 16 [886 οἵ 6 τη, 

ΕΠ ἀπῖνο οπῖγο ἴθ πλὰν οἱ 165 γίβϑθαιχ, Ναδαβ 
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πλῆθεν ὁμῶς ἵππων τε χαὶ ἀνδρῶν ἀσπιστάων 

εἰλομένων " εἴλει δὲ θοῷ ἀτάλαντος Ἄρηϊ 
ΠΑ͂ΙΣ Ν δ διὴ Ὁ" » 
Εχτωρ Πριαμίδης, ὅτε οἱ Ζεὺς χῦδος ἔδωχεν. 

Καί νύ χ᾽ ἐνέπρησεν πυρὶ χηλέῳ νῆας ἐΐσας, 

εἰ μὴ ἐπὶ φρεσὶ θῆχ᾽ Ἀγαμέμνονι πότνια Ἥρη, 

αὐτῷ ποιπνύσαντι, θοῶς ὀτρῦναι Αγχαιούς. 

Βῇ δ᾽ ἰέναι παρά τε χλισίας χαὶ νῆας Ἀχαιῶν, 
͵ Ἴ - " Ὁ ᾿ ΓᾺΡ, πορφύρεον μέγα φᾶρος ἔχων ἐν χειρὶ παχείῃ 

- δέκα αὶ -- ΄ . διβ} 

στὴ δ᾽ ἐπ᾿ Ὀδυσσῆος μεγαχήτεϊ νηὶ μελαίνῃ, 

ἥ ῥ᾽ ἐν μεσσάτῳ ἔσχε, γεγωνέμεν ἀμφοτέρωσε᾽ 
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πἠμὲν ἐπ᾽ Αἴαντος χλισίας Τελαμωνιάδαο 

ἠδ᾽ ἐπ᾿ Ἀχιλλῆος τοί ῥ᾽ ἔσχατα νῆας ἐΐσας 995 
εἴρυσαν, ἠνορέη πίσυνοι καὶ χάρτεϊ χειρῶν] 
57. Υ ͵ - ͵ 

ἤυσεν δὲ διαπρύσιον Δαναοῖσι γεγωνὼς" 

Αἰδὼς, Ἀργεῖοι, κάχ᾽ ἐλέγχεα, εἶδος ἀγητοί: 

πῇ ἔδαν εὐχωλαὶ, ὅτε δὴ φάμεν εἶναι ἄριστοι, 

ἃς, ὁπότ᾽ ἐν Λήμνῳ, χενεαυχέες ἠγοράασθε, 230 

Θμδοὰπ ἀ65 ἀθχ δϑὺ ἀπὸ θάπα6 ἐΐγοϊίο, -- 

Ἔξεργεν. ὕπο ἀ65 ἀδυχ ὀάϊεοηβ ἀὗ Αὐἰϑίαυ-- 

4πὸ ἀοππαῖξ ἔρυχεν. «ϑολοῖϊες : διχῶς αἱ 

Ἀριστάρχου, ἔεργεν χαὶ ἔρυκεν. 
2314. Πλῆθεν (ἐπλύήθησαν), ρίοπα δγαιιὲ 

(ονγενια). ---- Ἐ8 Ὑ6Υ5. 56. ΤΥ ΠΉΪΠ6. ΔΙ ἔΓΟῚ5 
βροπέέόεϑ. 

3419. Ποιπνύσαντι, Ρ]εῖπ α΄ δεινιέ. 
ϑοϊοῖϊος : ἐνεογήσαντι. 6 ]υϊ-πιόπηα 
Αραπηθπηποη ἐϊαϊξ ἀ6]ὰ ἀἸβροβό ἃ 1ὰ τ 515- 
ἴάπ06, δὲ 56 τηϑίξαϊξ οὖὐ τηόπιο 5᾽ ὀΐαιψ ἐἐ]ὰ 
τη15 6η ἀδνοῖν ἀἀρΊν. 

221. Πορφύρεον.... φᾶρος. 1] οὐξ ἔϊέ 
ἀπο] 6 ἃ Αρατηθηποι ἠδ [αϊγα βηΐθη αν 

5ᾷ γοΙχ, ἀδη5. ἴδ ἔπππι]τ6 46 ἰὰ ἀόγοιυίο. 

Τ6 πηδηΐθαι τόθ σο 4] ἀόῤρ]οϊθ Δ ΠΟΠπΟΘ 

4616 τοὶ δϑὲ Ἰὰ, δὲ 4} ᾿πντῖθ 165 {ἀν ανὰ5 
ἃ 56. ΤΆΪΙΟΥ ἀνΐουν ἐδ ἰὰϊ, ΑΥἰϑίασαπθ : 

πορφυροῦν ἱμάτιον μεταχειρίζεται ὁ βα- 
σιλεὺς, ἕνεκα τοῦ εὐχερῶς ἑαυτὸν σημᾶ- 
ναι τοῖς “Ἕλλησιν, ἐπειδὴ ἀδύνατον Ἦν 
διὰ βοῆς αὐτοὺς χαταστεῖλαι. 

228. Γεγωνέμεν Ροιι γενωνεῖν : (αἴπη 46) 
ΟΥΘΡ. Βαανα ΠῈ 6] 41165- τη 5, ο᾽δξαϊ τ απ σοῦ) 6 

βανυίοῃ ; πιρῖθ. ΑὙἹβίαυ πὸ 6. [Ὁ] τππ συ θυ} 6 

οοπίγμοίθ, δὲ 1 ν ἃ ἐ65 ρῬγθιινθ5 4ΠπῸ εἶδἢ 

Θδὲ πῃ, ϑολοίϊθς : ὁ Ἂσχαλωνίτης βαρύνει 

ὡς ἀνύειν. ᾿Αρίσταρχος δὲ περισπᾷ ὡς 
φιλεῖν. χαὶ ἔοιχε μᾶλλον περισπώμενον 
εἶναι παρὰ τῷ ποιητῇ ᾿ ὡς γὰρ ἐνόεον 
χαὶ ἐφίλεον, οὕτως χαὶ ἐγεγώνεον ἔφη. 

254-256, Ἤμὲν.... (65 ἰγοῖ8 νοῦ Π6 
5οπξ ρΡοϊπΐ ἀδλη8 ἴθ πηλπιβοῦς 46 Ὑοηΐβο, 
πὶ τηόπιθ ἄδπ5 ἴὰ θ᾽ αραγὲ 65. πέρ ο5. τηᾶ- 
ΠυΒΟΥΙ5, {15 ὁπ ὁϊ6 οιηρυιπιόβ ἃ τἀπὶ ἀπ} 6 
Ῥάββασα 46 Τ᾿ Χἰΐαιιε (ΧΙ, 7-9). οὐ 118 βοηΐϊ 
ῬΑ αΙτθιηθηξ ἃ ἴθι ῬΪαθθ. ἴο], οἢ. πἾθῃ 

ἄναξ πα] ὈΘ5ΟΊη, 
2495. ΓἜσχατα. ΑΘΒΠ|6 ἐξαιε οαπιρέ ἂμ 

Ριοπτοπίοϊα 46 ϑιρόο, οἵ Α]ὰχ ὅπ ρυιοτηοπ- 

τοῖγο ἄθ ἈΠιέϊτόθ. [15 ὁσοιραϊθηΐ ἀἰπδὶ [65 

ἄδθιχ ροϊπίβ οχίγοπιθϑβ πὶ Θδη ροπηθηΐ, 

997. Δινπρύσιον, ἀ ἀπ νοΙχ 4] Ρ6ΓῸΘ 
ἃ γάνευϑ τοῦΐ (διὰ οἵ περάω) : ἀ᾽ἀπ6 νοῖχ 
4] 56 [αἷξ δηΐθηάνθ ἀπ Ἰοῖη. ΟἿ τΠπι5 ἈΠ πιοῖ 

σοῖο. ὀϊγπιοορίθ, ἀοππόθ μὰν 65. ΑἸοχδης- 

ἀνῖπϑ5. ϑολοίίες : διαπορεύσιμιον, χαὶ μέγα, 
χαὶ εἰς πάντας ἧλον. 

9598. Αἰδῶδειι,.: ΟΥ̓ ΖΥ͂: 787 6; 165 ποὸ- 

ἴ658 51} 66 νΘΓ5. 

2239. Φάμεν 681 ἃ 1 Ἰπιρανία!ε, βοὰν ἔφα- 

μεν. 16 Ῥυύβομε. βϑυαϊὲ φαυέν, Δοοθμ τ 51} 

Ιὰ {παῖ6: οἵ 4ἍΠ|Θυ5. 11 ἀπ} 1οῚ ἀπ ΡῬα586. 

430, Ὃπότ᾽ ἐν Λήμνῳ. Οἷεε[ 16 5868] 
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ἔσθοντες χρέα πολλὰ βοῶν ὀρθοχρχιράων, 
πίνοντες χρητῆρας ἐπιστεφέας οἴνοιο, 

5" ε Ἂ δ 

Τρώων ἀνθ᾽ ἑχατόν τε οιηχοσίων τε ἕχαστος 
. ὁ Ἂ “ ς᾽ ς " ᾿᾽ 

στήσεσθ᾽ ἐν πολέμῳ; Νῦν δ᾽ οὐδ᾽ ἑνὸς ἄξιοί εἰμεν 
“7 ΩΣ , -" 5 τ ᾿ - , 
ἔχτορος, ος τάχα νηᾶς ἐνιπρήσει πυρί χηλέῳ. -ι 535 

τ ἤ ΡΆ ὦ 3. ΧὺῸ ε “ 7 Ζεῦ πάτερ, ἡ ῥά τιν᾽ ἤδη ὑπερμενέων βασιλήων 
τῇδ᾽ ἄτη ἄασας, χαί μιν μέγα κῦδος ἀπηύρας; 

͵ Ἁ Οὐ μὲν δή ποτέ φημι τεὸν περικαλλέα βωμὸν 
γυηὶ πολυχλήϊδι παρελθέμεν ἐνθάδε ἔρρων᾽ 

Ῥάβδαρο οὐ 1] 50ὶὲ φιρϑίίοη ἐπι βου (65 

οοηἤαόνόβ ἃ Τιοηηοβ, οἱ Ηομπὸνο πὸ ΠΟῚῚ5 

ἈΡΡΥΘη μοϊπὶ ὁ 41}}5. Ὑ [αἰδαῖθας, [ 
ἄοππο ἰὰ οἰνοβθ, βαϊναηῦ ΠΧ ργθϑδίοη αἰ Αυὶ- 

Β[ΆΛη]Π6, ΘΟΙΠ6. ἀπ [αἰ οοππα. ()η ἐοἹ. 
Βοπδτ- πη ὁπ ἦνο ἤμιξν, ΠΟΙῚ5 ὁ] 0Π5. ϑολοίϊος: 

οἱ δὲ στιζουσιν εἰς τὸ Δ ἡμνῳ, λείποντος 

τοῦ ἥν. εν. [ἃ νιρα!α Ἰὸνο ἀοπὸ Τοὰῖ α1- 
πο. Οδαχ 401 Ἰὼ δαρρΥϊπιθηξ, ΟΠ πι6 

ἘχιδίατΠ 6. δὲ α᾽ ἴγ65., 50ΠπῚ ἔογούβ οἷν ἐ6 

ΡΙΘπάνε ὁπότε μοι τότε, οὐ 46 οαηρον [6 

τοχῖθ. ΑἸΩ81 ΠΘΒΓΘΥ ΡΙΌΡΟΒα ἅσσα ποτ᾽ 

ἐν Λήμνῳ, Ηόγπο ἅς ποτ᾽ ἐνὶ Λήμνῳ, 

οἵ Βοῖ]Π6, ἅστε ποτ᾽ ἐν Λήμνῳ. 
2381, Ἔσθοντες.... (δ᾽ νεὺ5 56. ΤΈυ Πη 6 

ΡὩν {ΡΟΝ 5Βροημάόοβ, ΠῚ 688 τηναθό ἐ6 [06] 
ἰλπϑ ἰδ πη πιβοῦιὶ εἰ6 Ὑ ΘμἾ56, ΘΟ παπη6 10 1}11}6. 

ῬάΓοΘ. {πὸ ἰὸ νη 56} ρογίβ ἃ ἰὰ δία ποθ: 

περιττὸς ὁ στίχος" ἐχ γὰρ τοῦ πίνειν, οὐχ 
ἐχ τοῦ ἐσθίειν τὸ χαυχᾶσθαι συμόαίνε!. 
Μῖ5 165. βοἰαΐβ συθοβ αν αῖθηΐ 6 ἢ. πη Π-- 

σϑαηῖς; οἱ ἩἨοπιὸνα ἃ θΙΘ πὶ [αι ἀθ αἶγα 106 

605 ν Δ: Θ. 165 ὁταϊθΐ πόρ5. ἐλπ5 ἰὰ 1016 ἀἶη 
(ϑϑῖϊη, 

232, ᾿ἂ}πιστεφέας, τοηρ}15 7ι54α᾽ τχ 

υογά58. ογοζ ἰὰ ποίθ 1, 470. Θυρ]αιιο5- 

11 Π5 Τορανρθοηΐ 68 ν6 5 σοι αἰτόγό, ράγοο 
416 1ὰ δορ]6 παηάπο, βού 6 ρυόροβο ἀὸ 

πὸ : Πίνοντές τ᾽ οἴνοιο ἐπιστεφέα- χρη- 
τήρας. (ἴδοι ΤΠ θ] θυ ἢ οι ΥΘΥΒ. ΡΔΓ 

ἢ γ6 5. ἀφεθδία 16, δὲ ρου αὰ το τοι 

ἃ [41 ᾿ππὰρτηαϊγο. 
233. Ἄνθ᾽ ρου ἀντί, οὐ ποηῃ ἄνθ᾽ ρουτν 

ἄντα. ΟΠᾶσιιο Ονοο ργότοπάδι ναέοῖ; σεμὲ οἵ 
ὅθιχ οὐηῖ5. ΤΥΟΥΘΩ5 50. ἴθ. οἰνὰπι (6 "ὰ- 

111116. ΤΕΙ]6. ὁδὲ Ποχρ!οατοη αἰ ΑΥΙβιαυ 406. 
γογ. ἰὰ ποίθ {Π|, 189, 50ν ἀντιάνειραι. 
Οειΐο ὀχρ] θα! ο. 688 Ππιϑε 66. ρὰν ᾿ΈΧΡΓ65-- 
δίοπ οὐδ᾽ ἑνὸς ἄξιοί εἶμεν, 41] ἱπάϊᾳαθ 

θυΐδα τλὸ οομη ραν ίδοι, Οδροπάδηιϊ ὁ ρτό- 

ΕΥ 

[γαῖτ, ἀλη. ᾿᾽ ἔοοϊς εἰ’ Αγιβίαγαιιο, ἄντα, 

ο᾽ἐβι-ὰ-αἴνα ἀντιχρύ, 4] ταθαΐῖ τὰ Ροὰ 6 
Ἰὰ Ἰαοῖηοθ : 1] Π6 5᾽ασὶξ θ}185 Ζὰ6 46 ᾿πτον 

οοπίνα οοπξ οὰ ἄδιχ οθηΐβ, ἐ[6 γόβιβίου ἃ 

ἀπὸ ἔγοιρθ. ϑολοίϊος : τὸ πληρὲς μᾶλλον 
ἄντα, ὡς χαὶ τῷ Ἡρωδιανῷ ἀρέσχει. 
Μαιβ 165 αὐϑδοὸβ ραυίοπε ἀδη5 ἰΘ νἱη, δὲ 1ἰς 

ἀἰδθηΐ 465 οΠμο565 δα γανσδηΐοθ, ΑὙΙ 5 416 

ἃ ῬΆΙΒΟἢ ΘΟὨΡΟ 565 (ΠἸ5610}65 δὲ δοπῖνο Επ- 

ἙΓ1Π6, 41 165 οορΊο. 

28ὅ. “Ἕχτορος;-.. ὙΥ οἸΓ δὲ ἀπε γ65 ππδί- 

ἴθηξ 66. νϑὺβ8. ΘΠΙ6. ΟΡΟΟΠοίβ. ΑΥὙἹΘΓΟρΡ ἢ μ6 

ἄς Βγζαποα ἰδ σοηϑιόγοϊξ σοιηπιο ἱπέθυ ροϊό, 

Ῥᾶγοθ σπὸ, ἀὲὸθ φαΐ. ἀνα ργοποποό ἰὸ 

ποι ἀ Ἤθεοτϊου 1} πὟ ἀνὰ ρ]τι5 ἀποιιηθ μοηα 

ἃ Ἰάοπον ΡΙθΘ. Αὐδίασ {π6 ἀραὶ νοῦϊα ααἦ ΟΝ 
Ρὰλ ὀοῦῖγ : Ἕχτορος, ᾧ δὴ χῦδος Ὀλύμ- 

πιος αὐτὸς ὀπάζει. 61 ργόοῦν αυἮ 

ηἾ Δα ππϑετα! ἢ Ρὰ5. ἰὰ ΟΥΙΠ 6. αἰ ΑὙἸΒτ ΟΡ ηθ. 

Μεδ15 1] ἃ τηῖ8 ΒΡ 6] ρουναηξ. Οἱ ἸρηΟΥΘ 565 

πλοῦ 5. α᾽ αὐ]νότοβθ. 51. [π βαρ ΥΪπιδῖς δ 

νου 8, 1] [ἀπά να1 ἔουγα οὐδενός, ἀπ ν 5 ργό- 

ςέάθηϊ, οἱ ποῖ Ρ]15 οὐδ᾽ ἑνός. Μαῖδ 1] πἾν 
ἃ Ῥὰ5. ἐδ ΤΊ50}5 Β6γΊῚθιι565 ΡΟ" ΤΟ ΠΟΙΟῚ 

ΙῈ νοῦ; ΠῸύ ἃ τηόπιθ 465 χαΐϊϑοπϑ ἀὁ [6 

πηδΙ ἢ 6 1}. Οὐδὲ Ἠροῖον, οἱ Ηθοῖου 86]. 

«ἈΠ ἃ γοίοι] 65 ασθοβ; οἶδέ ἀἬ οιογ 568} 
4α 6δῦ ρίθιπθ ’ὰ τα αὐ Α σδιηθπίποη : ὅΐθιυ 

ΑἾἸοι Ἡθοῖον, ο᾽δδὶ ἔμιυο ἀϊβραγαΐίνο ορρο- 

5:00 46 ἑνός οἱ ἀ6 ἑἕχατόν., οἵ τϑιηρ λοοι 

ὯΠῸ6 ἱπιᾶσο νἱνα ἴθ ΡῈ ἨΠῸ ἈΡΒΓΣΔΟΠΟΝ, 

287. Ἄασας (αὐηἶηιλιαὶς εἴ) 5θυα}}6 νϑηΐν ἐὁ 
Ιὰ ἰουπιΘ ἀάσχω φΡοι ἀάω. 5} νομπαὶϊ 
ἡ ἀάω, ἴὰ βθοοπάθ 530}}.}06. βϑγαῖδ Ἰοπριο, 

Αἰιβϑὶ “ποθ 46 5-ιιη5. ὁουιναϊθηΐ- 115. ἄσας, οἵ 
ΠΟ ἄασας. 

2899. ᾿Ἔνθάδε ἔρρων, αὐυίναπι ἰοὶ μοι 

πηθῃ. ΠΠΔ]ΠΠΘ αν. 16 νϑῦθῈ ἔρρω 586. ῥγοπὰ 

του) Ομ γ5. ΘΠ. Τη Δ 86 ραγε, ϑολοίϊες : ἐπὶ 

φθορὰν παραγενόμενος. 
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ἀλλ᾽ ἐπὶ πᾶσι βοῶν δημὸν χαὶ μηρί᾽ ἔχη, ϑηῦ 
ε γ᾽" “ 5 “ λ ΔΑ ἱέμενος Τροίην εὐτείχεον ἐξαλαπάξαι. 

Ἀλλὰ, Ζεῦ, τόδε πέρ μοι ἐπικρήηνον ἐέλδωρ᾽ 
" δ Δ, Μ ς , Ν᾿. ὦ ͵ 

αχυτους οὴ περ εᾶασον πέχφυγξειν χαι ἀλύξαι. 

ὴ “ αν ἢ Μ ἃ, 9 ’ μιηὸ οὕτω Τρώεσσιν ἔα δάμνασθαι Λχαιούς. 
Ὡς φάτο᾽ τὸν δὲ πατὴρ ὀλοφύρατο δαχρυχέοντα᾽ θη,5 

νεῦσε δέ οἱ λαὸν σῶν ἔμμεναι οὐδ᾽ ἀπολεῖσθαι. 

Αὐτίχα δ᾽ 
φ'α 

αἰετὸν ἧχε, τελειότατον πετεηνῶν. 
νεῤρὸν ἔχοντ ὀνύχεσσι, τέχος ἐλάφοιο ταχ είης᾽ 

πὰρ δὲ Διὸς βωμῷ περιχαλλέϊ χάδόαλε νεδρὸν, 
Ψ γ 3 

ἔνθα πανομφαίῳ Ζηνὶ ῥδέζεσχον Αγχαιοί. 950 

Οἱ δ᾽ ὡς οὖν εἴδονθ᾽ ὅτ᾽ ἄρ᾽ ἐχ Διὸς ἤλυθεν ὄρνις, 
Ὁ 2. Ὁ ΨΚ ὐὖν ᾿ ον Χ Π ἜΚ μᾶλλον ἐπὶ Ἡρώεσσι θόρον, μνήσαντο δὲ χάρμης. 

ἜΝνθ᾽ οὔτις πρότερος Δαναῶν, πολλῶν περ ἐόντων, 
-- 

δ 

τάφρου τ᾽ 
ὶ 

340, Δημόν, αάτρμόηι, Ἰὰ φυαΐθϑε 465 νἱο- 

ἔἰπιθ5. Ὧι σϑοοινσαῖε 46. συαῖθθθ [65 Ὁ5 οἷἱϊ 

[65 τπουοθαιχ 46 οὐ1556 ααοἢ θα ]α 10 5ιν 1 ατι- 

ἴε]. δόονοζῖ, 460. 1,6 56η5 δχαοῦ δ δη"ὸν 

χαὶ μιηρία 65 ἄοπο, ηιονοθαϊα εἶδ οἰιῖσ56 
γδοομνορίς ὧδ σιαΐδδθ. Τὰ ἰταάαοίίοι 

Ομΐδδος ΡασΣ 565 ϑϑὶ π᾿ ἔαιιχ 56η5. 

240. Σῶν, νεἰρο σόον. ΝΟΥ͂. ἰὰ ποίε 1, 

117. --- Ἀπολεῖσθαι, νεὶρο ἀπολέσθαι. 
δολοίϊεσ : ᾿Ἀρίσταργος, οὐδ’ ἀπολεῖ- 
σθαι. 

247, Τελειότατον. «ϑολοϊϊος : ἤτοι μ.έ- 
γιστον, ἢ ἐντελῇ σημεῖα φαίνοντα, ἐπι- 
τελεστικώτατον. Ο᾽5ὲ 16 ἀδγπὶθ' 5615 

(ἐπιτελεστιχώτατον) 4εΐ ραγαῖε ργόϊόγα 6. 
ΠῚ οἵϊεηο ἀκ τποΐη5 τππὸ 46, εἴ ὑπὸ Ἰάόθ 

ΠοιΓοπηθηΐ 6 ἢ ΓΆΡΡΟΥ. ἄνθοὸ Ιὰ οἰγοοπϑίδῃοοθ. 

Τὐδυῖΐχα (μέγιστον) πα ἄοππο αΐιπθ "ὰ- 
ΠΑ τό, Τ Αῖρ] ὀταϊξ, οηΐνο ἴοι5 165 Οἰβθασχ, 

ΘΟ] ἀοπὲ 165 Ῥγόβαροβ ἀναίθπὲ 16 [15 
αἰ Ἰπιρογίαποθ δ ἀπποποαϊθηΐ ἴ6 Ρ]ὰ5. οχ- 

Ργεββδέμηθπε 1ὰ σοϊοπίό ἀθ Τυρῖῖον. Οὐ ἐζαιε 
ἄοῃο Τ᾽ οἶδϑαι ἀὐχ ρῬγέθαρεθ ἀϑδιγόβ, ἀτχ 

Ργέβασοϑ 4π| πὸ πιαη Ππ6 ηξ 7α πιὰ 5 46 5᾽Δ0- 
ΘΟΙΊΡΙΠΓ. 

349. Κάδθαλε ρουγν χατέθαλε : ἐδγσοίε, 
1] Ἰαΐδδα τοιαθου. ΒΈΚΚον ὀους χάμθαλε. 

2560, Ἔνθα, εὲ, ς.-ἃ-ἀ. ἵπ 4μ0 : 500 

εὔξατο Τυδείδαο πάρος σχέμεν ὠχέας ἵππους, 

ἐξελάσαι χαὶ ἐναντίδιον μαχέσασθαι" 955 

Ιοψαο]. -- Πανουμφαίῳ, ἀθ6. «αὶ νἱθηποϑηξῖ 
Ἰοιιῖο5. 165 γΟΙΧ ἀἰνιπ65 : ᾿᾿απιῖθαν ἀθ ζουίοϑ 

[65 πηϑ 1 6ϑια 9 η 5 ἀ6 αν πιῖν. ον. ἰὰ ποῖ 

1. 41. Α 1ὰ βιῖτα ἀ6 1 Θχρ!!οαῖοπ ἀς ὀμφή 
(ἡ θεία χληδών), οπι Π1|, ἀπ5 165 ϑολοίίδς : 
διὸ χαὶ ὁ Ζεὺς πανομφαῖος, ὁ κληδόν:ος " 
ὀμφὴ δὲ ἣ τὸ ὃν φαίνουσα. Τυρ]ῖον 568] 
Ροβϑόάδιε μὰν 1π|-πόπθ 1ὰἃ ΟΠ ΠΔΙβϑάΠ06 

65 οοβϑθβ {πἴπνοϑ. Ἐπϑίαῃα : οἵ γὰρ ἄλ- 
λοι πάντες ὑποφῆται Διός εἰσιν, εἴτε δαί- 
μονες ἐχεῖνοι, εἴτε ἄνθρωποι, Αρο]]οπ, 

ἴα ἀΐδια ργορμὸΐθ ρᾶν θχοϑι]θηοθ, μ᾽ όἐἈ1 
1ὰ]-- πόμα «απ Ἰηἰουργὸΐο ἀθ Ταριίοι, 
Ονἰο 5᾽ εϑὲ ϑοινοπι ἀθ 66 ρϑϑδᾶρε 4Ἢο- 

πηὸνο, ῤέαπιονρίιοδος, ΧΙ, 197 : « Ἰ)οχίθνα 

« ϑῖρει, ἈΠαἴθὶ [νὰ Ῥυοία παι Αὐτὰ Ῥαποπι- 
«Ρῆωο νϑίιϑ. οδῦ βδοναίΐα ΤΌΠΔΠΙΙ. » --- 

ἹῬέζεσχον, [αἰδαῖθηϊῦ 5 5. 66586, ο᾽ εβἰ-ἀ-ἀἶτα 
(Ἰϑαϊθηΐ ϑη5 σθ556 465 5ΔΟ. 065 ; ΘΟΙΠΊΠῚΘ 

6 ἰαἴτπ μάοον 5ο], ΡΟὰ 5 6ῸΡα  άσονε, 56- 

οΥἵγίοανε. 

4541. Βίδονθ᾽, νωΐρο εἶδον. Τι6 586Π8 δϑῖ 
16 πιόπιϑ. --- Ὅτ᾽ ρου ὅτε, ρΡοέξαιιο ῥροιμπ' 
ὅ, ἄδη5 16 8615 ἦ6 ὅτι, 46. 

962. Ἐπὶ.-.. θόρον : ἐπέθορον, δ γ6- 

γεπὶ, 115 [οπάϊνοπί 580. 
254, Σγέμεν ρΡουγν σχεῖν : 

οα παῖ ; ἀ᾽ανοὶν ἀϊγισό, 

ἀἀνοῖ ἴοηα 
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ἀλλὰ πολὺ πρῶτος Τρώων ἕλεν ἄνδρα χορυστὴν, 
Φραδμονίδην ᾿λγέλαον. Ὁ μὲν φύγαδ᾽ ἔτραπεν ἵππους᾽ 

τῷ δὲ μεταστρεφθέντι μεταφρένῳ ἐν δόρυ πῆξεν 
ὥμων μεσσηγὺς, διὰ δὲ στήθεσφιν ἔλασσεν. 

Ἤριπε δ᾽ ἐξ ὀχέων, ἀράδησε δὲ τεύχε᾽ ἐπ᾽ αὐτῷ. 200 

Τὸν δὲ μετ᾽ Ἀτρεῖδαι, Ἀγαμέμνων χαὶ Μενέλαος᾽ 
“ ὌΝ πα 9 ὐὩν -" " Ἵ Ψ ᾿ 

τοῖσι δ᾽ ἐπ᾽ Αἴαντες, θοῦριν ἐπιειμένοι ἀλκήν 
“ ὦ ἥν ᾿ λ 5 7 3. Ἶς ῥώ 

τοῖσι δ᾽ ἐπ Ιοομιενεὺς χαὶ ὁπᾶων ἸΙοομενῆος, 

Μηριόνης, ἀτάλαντος Ἐνυαλίῳ ἀνδρειφόντη: 

τοῖσι δ᾽ ἐπ᾿ Εὐρύπυλος, Εὐαίμονος ἀγλαὸς υἱός. 965 

Τεῦχρος δ᾽ εἴνατος ἦλθε, παλίντονα τόξα τιταίνων, 

στὴ δ᾽ ἄρ’ ὑπ’ Αἴαντος σάχεϊ Τελαμωνιάδαο. 

Ἔνθ᾽ Αἴας μὲν ὑπεξέφερεν σάχος " αὐτὰρ ὅγ᾽ ἥρως 

παπτήνας, ἐπεὶ ἄρ τιν᾽ ὀϊστεύσας ἐν ὁμίλῳ 

βεύλήχοι, ὃ μὲν αὖθι πεσὼν ἀπὸ θυμὸν ὄλεσχεν, 270 

αὐτὰρ ὁ αὖτις ἰὼν, παῖς ὡς ὑπὸ μητέρα, δύσχεν 

Ἔνθα τίνα πρῶτον Τρώων ἕλε Τεῦχρος ἀμύμων ; 
Ὀρσίλοχον μὲν πρῶτα, χαὶ Ὄρμενον ἠδ᾽ Ὀφελέστην, 
Δαίτορά τε Χρομίον τε χαὶ ἀντίθεον Λυχοφόντην, 218 

χαὶ Πολυαιμιονίδην Ἀμοπάονα, χαὶ Μελάνιππον" 

267. Ἀγέλαον. Ἀρέϊαϊ5 815 46 ῬΒνὰ ἀπιοὴ 
δύ ΤΠ ΟΟ ΠΏ Δ1Πη51 7116 500 676, 

958-269. Τῷ δὲ.... ογ. Υ, 40-4{. 
(δ5 ἀδθιιχ νϑὺβ 56 γοίγοιινθηῦ ϑῆοοσο ἃ1}-- 

ἰϑθανβ, ΧΙ, 447-448. 

262-266. Τοῖσι δ᾽ ἐπ᾽ Αἴαντες.... οΥ. 
ΥΠ|,164-1 67 οἵ 165 ποῖβϑ 50} 665 {{8{1} γ6 178. 

2660. Παλίντονα, ἀοπί Ϊὰ οογάδ οϑὲ στὰ- 

ταθηόθ θῃ. ἉΥΡΙὸΓ ΡΤ 1ὰ ἰθπβίοπ. ϑολοίϊες : 

εἰς τοὐπίσω τεινόμενα. Τ᾽ ΟΧρΓοδδίοη ἰὰ- 
ἴἰπὴ6 ἀγοιι5 ΤΘΟΙρΡΟοῖις5 (τη ἀγὸ 4] 56 1θη4 

ἀὯ65 ἀθιιχ οὐϊό5) δ σαθ τὰ ἀπΐγθ Οἤ056 
46 παλίντονα τόξα, ἂν πάλιν, ἀλη5 Ηο- 

Πιδγο, πΠ᾽ἃ Ἰληη}15 406 16 56η5 ὧδ γϑέγο. 
ΥΟΥ. ἰὰ ποῖβ Υ̓, 214, 

2607. ὝὙ π᾿ Αἴαντος σάχεϊ. Τεαιιοον ὀϊαϊε 
[γὸγο α᾽Α)αχ, οδ 4π| δχριαιθ ἴὰ ρνόίό- 
ΤῸΠ06 46 [᾿ΔΙΌΠΟΡ; οἵ μῖὶδ, ΑἸὰχ ἀναὶῖ 
πα ὈΟ ΟΠ 16} 6] 15. σναπα κμιθ οΟ] αὶ 6. ἔοι 
65 δυΐχθ5 Πόγοβ. 

268. Ὑ πεξέφερεν, “εὐπιονεῦαέ ἐπέροι- 
δια, ΑἸὰχ ἀνᾶηοο τὰ μ6ὲ ἀ6 οὐϊέ 505 "οι- 
Οἴου, ΡΟῸΡ [λίγα ρἷὰθθ ἃ Τθιιοοῦ 50115 
ΤΠ ΆΡν1, ϑδολοῖϊος Σ ἔξω αὐτὸ τοῦ Τεύχρου 
ἐποίει. 

270, Βεόδλήχοι, νμέρο βεθ)λήχει. ΥΥ ΟἹ, 

βεόλήχειν, φαοπ ἃ νὰ Υ, 661. 
271. Αὖτις ἰών, ἅ]]ὰπδ 6ῃ ἃὐυϊὸ να : 568 

γΘΡ] Ια πξ. 
270-272. ὋὌλεσχεν, δύσχεν εἰ χρύπ- 

τασχε. Ο᾽θὲ 16 Γγόφαθηξαι!, Ῥάᾶγοθ 486 165 
(115. 56 γόροτοης. μἱ αβίθανβ [Ὁ15, --τ- ἀπσαῃ 

ἀ65 Τ γον οη5 πόθ μὰν ΤΘΌΟΘΥ ἢἾΘδὲ ΘΟΏΠΙ,, 
276. Ἀμοπάονα. ΟἸιο]65-1ὴ85 ὀου- 

ναϊοηῦ ἅμ Ὁπάονα, οι ἅμ᾽ ὀπάονα. Επ- 
ϑίαιηθ αἰ ἀ᾽δχ ἀνθὸ γαΐδοῃ : σφάλλονται 
τῆς ὀρθότητος. Αὐδίαγααα δαἀτηρεξαϊξ Απιο- 

Ράοη ΦΟΙΠΠῚΘ ΠΟΠῚ ὈΙΌΡΙΘ : τὸ ἈἊμο- 
πάονα ἐν ἑνὶ μὲν λόγῳ ἀναγνωστέον " 
κύριον γάρ. 

} 



{ὙΠ|] ΙΔΛΙΑΔΟΣ Θ. 

ῇ ᾿Ξ 5" 7 ' έλ Θ ῃ Ἁ 'λ' 6 ’ ἃ 

πάντας ἐπασσυτέρους. πέλασε χθονὶ πουλυδοτείρῃ. 
α . 7 ΝΜ " - 3 7 

Τὸν δὲ ἰδὼν γήθησεν ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων, 

τόξου ἄπο χρατεροῦ Τρώων ὀλέχοντα φάλαγγας" 

στὴ δὲ παρ᾽ αὐτὸν ἰὼν, χαί μιν πρὸς μῦθον ἔειπεν ἣ ρ ᾽ βοὸς μ 250 

Τεῦχρε, φίλη χεφαλὴ, Τελαμώνιε, κοίρανε λαῶν, 

βάλλ᾽ οὕτως, αἴ κέν τι φόως Δαναοῖσι γένηαι, 
ὔ -5τὦγΓ ΩΝ [τ Ἁ, ὃν Ὰ ., πατρί τε σῷ Τελαμῶνι, ὅ σ᾽ ἔτρεφε τυτθὸν ἐόντα, 

χαί σε νόθον περ ἐόντα χομίσσατο ᾧ ἐνὶ οἴχῳ᾽ 

τὸν χαὶ τηλόθ᾽ ἐόντα ἐὐχλείης ἐπίό σον. 280 

Σοὶ δ᾽ ἐγὼ ἐξερέω ὡς χαὶ τετελεσμένον ἔσται" 
ν Ἀ χ Στὸ ΨΈ Ρ ΚΔ 2 αἴ χέν μοι δώῃ Ζεύς τ᾽ αἰγίοχος καὶ Ἀθήνη 

Ἰλίου ἐξαλαπάξαι ἐὐχτίμενον πτολίεθρον, 

πρώτῳ τοι μετ᾽ ἐμὲ πρεσόήϊον ἐν χερὶ θήσω, 
ἢ τρίποδ᾽, ἠὲ δύω ἵππους αὐτοῖσιν ὄχεσφιν, 290 

ἠὲ γυναῖχ᾽, ἥ χέν τοι ὁμὸν λέχος εἰσαναθαίνοι. 

Τὸν δ᾽ ἀπαμειῤδόμενος προσεφώνεε Τεῦχρος ἀμύμων᾽ 
ὶ ! 

᾿ (δ ἐν ἢ ὃ ᾿ ΟΝ 
Ατρείδη χυόιστε, τί με σπεύδοντα χαὶ αὐτὸν 

ὀτρύνεις; Οὐ μέν τοι, ὅση δύναμίς γε πάρεστιν, 

παύομαι" ἀλλ᾽ ἐξ οὗ προτὶ Ἴλιον ὠσάμεθ᾽ αὐτοὺς, 29ὅ 

ἐχ τοῦ δὴ τόξοισι δεδεγμιένος ἄνδρας ἐναίρω. 
5 Ε 
Οχτὼ δὴ προέηχα τανυγλώχινας ὀϊστοὺς, 

277. ΠΠάντας.... (δ. νοὺβ8 π᾽εϑὲ μροϊηΐϊ 
ἄἀλη5 ἴα πηὰπυβουὶξ ἀ6 οηῖβθ. 1] πὸ ραγαῖΐ 
Ρουγίαηϊξ ρμὰ5 ἀέρ]αοέ ἰοἰ. ΟΠ 16 γϑυθυγὰ 

ΘΏΘΟΡΘ ἄθιιχ ἴοἱϊὶβ ἀδπ5 1 7ἰαἀ6: ΧΙ, 
494 Εἴ ΧΥ͂Ι, 4418. 

279. Τόξου ἄπο, μὰγ 165 ἐγα18 (4 αἱ ρᾶγ - 
τ]6 η1) 46 50 ἅγ6. 

282. Φόως, ἰτπα, ἀδη8 ἢ 5615 πηογᾺ] : 

οῖθ, βαϊαε, Ἴουαχ 1ὰ ποίο ΥΙ, 6, 
284. Καί σε νόθον.... ΖΔέποάοϊε ἁναϊῖ 

ΒΡ ΥΙμηὋ 66 ὑθῦβ, ΑὙἹϑίορ απο 6 ῬυΖᾶποο 
οἵ ΑὐἹϑίαγααθ [6 γθραγάθηΐ σομητηθ ἰπίογροϊό, 
[ἃ παϊνεϊό ἀθ 1 ἀχβοσγίαϊΐοῃ ἰϑὰν ραγαϊδϑαϊξ 

ὯΠῸ ἸΠΘΟΠγθμᾶποο : ὅτι ἄχαιρος ἣ γενεα- 
λογία, καὶ οὐχ ἔχονσα προτροπὴν, ἀλλὰ 
τοὐναντίον ὀνειδισμὸν καὶ ἀποτροπήν. 

- Νόθον, δάιμαγά, [αϊξ δαΐοπάγα φὰς Ὑέϊα- 
ΠΟ ΔΌΓΑΪΕ μὰ Π6 ρᾶ5 ἔϊδνθν Το. ΘΟ Πλ1η6 

ἀπ ἢ|5, Του ἀοἱξ ἄοπο τπ6 γθοοππαϊ85- 
βᾶποο μαχτου]Πὸγο ἃ Τ᾽ όἸαιαοῃ, 1] ὀζαϊ: πέ ἐς 

ὰ οαρτῖϊνε Ἠόβίοπο, φυ θνοῦϊα ἀνα Θηϊονόορ 
ἀλη 16 Ῥγθιηΐθν 880 απ, εὐ ὁπ ᾿᾽ ἀναϊΐ 
ποπιηῴ Τεῦχρος, ἰὸ Τρογοπ,, ἃ οαπδα ἀθ 

88 Ιηΐγθ, 4πὶ ἐϊαιξ βὰν ἀθ Ῥυϊάμη. 

28. ᾿Εὐχλείης ἐπίόησον, ἦι σἰονίαηι 
ἐρθῆ. Τιὰ σ]οῖγθ δοῦ δοπηπιθ πὰ ΟΠ, 511)" 

Ιθαιθὶ Αρσαπιθπποι Θχοῖΐθ σον ἃ ἔαρ 

τηοπίθυ 50η ρμὸνα Τόϊαμαοῃ, Ὑογο2 ἰὰ ποίθ 

1Π, 234, ϑδολοίϊος : δόξης ἐπιθῆναι ποίη- 

σογ. 
289, Πρεσόδήϊον, ργενκιίιην ποπον αν τε, 

Οεἴῖθ γσέσοιηροπϑβα ἀ μοπηοιν 5ογὰ οἱ [6 ἐγέ- 
Ρἰ64, οἱ 165 ομιδναιχ, οἱ ]ὰ [ἘΠλ116. 

290, Ἵππους. Ζέποάδοϊε οἱ Αὐιβίορ απο 
ἀο Ῥγζαποα ὀογίναϊθηΐ ἵππω. 

298. Σπεύδοντα,, Ρ]οίπ ἀ᾽ ἀνάσα ἃ [᾽ατι- 

νΓΘ. Αὐϑίαγιιθ : σπεύδοντα ἀντὶ τοῦ προ- 
θύμως ἐνεργοῦντα. ὕογεζ 1ὰ ποίε ΠΥ, 282. 

296. Δεδεγμένος. Ηόγοάϊθη ἐουῖναῖς δὲ- 
δεχμιένος. 
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ῇ Ὧ) 5 δ, »" 3 “Δ αν ιν ὦ 

πάντες ὁ ἐν χροὶ πῆχθεν Λρηϊθόων αἰζηῶν 
“" ᾿ν. ὦ “ 

τοῦτον δ᾽ οὐ δύναμαι βαλέειν χύνα λυσσητῆρα. 
τ ε ΜᾺ ἢ 9.εὦ " “ 

Π ῥα, χαὶ ἄλλον ὀϊστὸν ἀπὸ νευρῆφιν ἴαλλεν 800 
»᾿, " Ἀ 

Εχτορος ἀντιχρὺ, βαλέειν δέ ἑ ἵετο θυμός. 
᾿ "Ὁ , [2] 5» , 

Καὶ τοῦ μέν ὁ ἀφάμιαρ! 
ἢ Ὁ 

. «. 'ὺϑν 

ἈΠΟ το ἀμύμονα Γοργυθίωνα, 

υἱὸν ἐὺν Πριάμοιο, χατὰ στῆθος βάλεν ἰῷ " 

τόν ῥ᾽ ἐξ Αἰσύμηθεν ὀπυιομένη τέχε μήτηρ, 

χαλὴ ΚΚαστιάνειρα, δέμας εἰχυῖα θεῆσιν. 808 

Μήχων δ᾽ ὡς ἑτέρωσε χάρη βάλεν, ἥτ᾽ ἐνὶ χήπῳ, 

χαρπῷ βριθομένη νοτίησί τε εἰαρινῆσιν᾽ 

ὡς ἑτέρωσ᾽ ἤμυσε χάρη πήληκι βαρυνθέν. 

Τεῦχρος δ᾽ ἄλλον ὀϊστὸν ἀπὸ νευρῆφιν ἴαλλεν 

Ἕχτορος ἀντιχρὺ, βαλέειν δέ ἑ ἵετο θυμός. 8310 

Ἀλλ᾽ ὅγε χαὶ τόθ᾽ ἅμαρτε " παρέσφηλεν γὰρ Ἀπόλλων 

ἀλλ᾽ Ἀρχεπτόλεμον, θρασὺν Ἕχτορος ἡνιοχῆα, 
ἱέμενον πόλεμόνδε, βάλε στῆθος παρὰ μαζόν᾽ 

ἤριπε δ᾽ ἐξ ὀχέων, ὑπερώησαν δέ οἱ ἵπποι 

ὠχύποδες" τοῦ δ᾽ αὖθι λύθη ψυχή τε μένος τε. 315 
Ἕχτορα δ᾽ αἰνὸν ἄχος πύχασε φρένας ἡνιόχοιο. 

Τὸν μὲν ἔπειτ᾽ εἴασε, χαὶ ἀχνύμενός περ ἑταίρου, 

Κεέριόνην δ᾽ ἐχέλευσεν ἀδελφεὸν, ἐγγὺς ἐόντα, 

298, Πάντες.... ίνριο, Επόϊάο, ΧΙ, 
670 : « Ουοΐᾳιθ. 6πιϊϑϑὰ πὰ πι ΘΟΠΙΟΥΒΙΐ 
« 5ρίοαυϊα νἱγρο, Τοῖ ΡΠ] ΡΊΙ σθοϊάουα ν1γ].» 

801. Βαλέειν δέ ἑ ἵετο. Τ| οδὲ ᾿πηρο5- 
5}016 ἀθ π6 ρὰβ ΓΘ ΠΠῈΡ 165 ἰεἴα5, 1,765- 

ΡΥ στ 8. ἀνὰ 1ὰ ναΐθιν ἀΠ6. ΘΟΠΒΟΏΠΘ, 

οὰ Βῖδθη ᾿Ὅπ ἰπίθγοα αἱ {π6 ] 16 ΘΟΠΒΟΩΠ6 

δα ρομΐ4α6, ΟἾ 65. 1οὶ δαυχσίοσΐ απὸ ὕΠγρο- 

τμὸδ6. ἄτι ἀϊρσαπημηὰ οϑί; Ρ]θίηθ ἀ6 υγᾶ]βθιη- 

Ὀ]αποα. 
802. Γοργυθίωνα. (δ 815. ἀε Ῥυΐαπι 

Π᾽δϑὲ οοηπα 46 46 ποι. 
804. Αἰσύμηθεν. ᾿ἴδγπιθ ὀϊαϊξ ἀπο νἱ}}6 

ἀθ ΤΏναοθ. Ἐπδίαεμο : Αἰσύμηθεν ἀντὶ 

ἐξ Αἰσύμης, πόλεως Θραχιχῆς. 1ἃ ρνέ- 
Ροϑιέίοα ἐξ, ἀδναπὶ Αἰσύμηθεν, 6δδ8᾽ απ 

Ρίὀοπαβηηθ. ΝΟΙ5. ἀν η5 ντὶ θ᾿] 115 Πδιιξ, ὙΘΥ5 

19 ει 214, ἐξ οὐρανόθεν. 

806. Μήχων δ᾽ ὡς.... ΊΓρΙο, πηόίάε, 

ΙΧ, 485 : « Ῥυγρυγειιβ νϑ]α] 4ατπὶ ἢο5 

« 5:0 οἴδιι8. ἀγα ϊῸ [ΠΡ ΙΘΒΟΙ Ὁ ΤΠΟΥΊΘΉ5, [ἅ5- 
« 5006 Ραρανθγὰ σο]]ὸ Π θη 56 γ οαραΐ, Ρ]α- 
« νἱὰ 4Ζιππὶ ἴον". σγαναπίμν, » ὙΊΡΡῚΘ. ἃ 

πόσ!ρο 165. ἔνα 5. 165. θ]115 συδοίθυχ : ἰὰ 
Ῥοβόρ ἀκ ΡΥ] ἴθι ρ5 δὲ ἰ6 βοι5 ἀἃ ἔγαϊ, 

909-810, Τεῦχρος.... Βόρέπειοη Ργο5- 
416 τοχίμθ]θ 465 νϑὺβ 900-804. 

311. Παρέσφηλεν, ἔξ ὀοβοῦον (16 οουρ). 
ϑολοίϊος : σφαλῆναι χαὶ ἀποτυχεῖν ἐποίη- 

σεν. 

812, ᾿Ἀρχεπτόλεμον. ογο ρΡ᾽ι5. ᾿ιδὰξ 
Ιὰ ποίβ ἀν νϑὺ8 128. ϑολοίϊος : ἐνταῦθα 
χαταλέλοιπε Ζηνόδοτος ᾿Ἀρχεπτόλεμον, 
πεποίηχε δὲ ἄνω ᾿Ερασιπτόλεμον. 

914-817. Ἤριπε.... ογεοζ Ρ]ι5. Βαιὶ 
123-13ὅ δὲ 165 ποῖθϑβ 5110 665 “πδῖγθ υρ 15. 

9418, Κεδριόνην. Οέρτγϊοπ οὰ Οὐ ν]οπὸβ 

6δὲ τὰ6 μὰν ᾿αΐγοοϊο, ΧΥ͂Ι, 737. [6 γόεϊ! ἀ6 
58 πηοτὶ δἵ 416] ᾿Ἰαἴ8 αὶ 5 δηϑαῖ δϑὲ ἢ ἀ65 
ἐριβοίθβ ἰδ ρ]ι5 ᾿ἱπιόγοϑϑαπίβ (6 1᾽1ἰϊαάε. 
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ε ε - ς, ὦν.» .5 " " ἵππων ἡνί᾽ ἑλεῖν" ὁ δ᾽ ἄρ᾽ οὐχ ἀπίθησεν ἀχούσας. 

Αὐτὸς δ᾽ ἐχ δίφροιο χαμαὶ θόρε παμφανόωντος, 920 

σμερδαλέα ἰάχων᾽ ὃ δὲ χερμάδιον λάξε χειρί" 

βὴ δ᾽ ἰθὺς Τεύχρου, βαλέειν δέ ἑ θυμὸς ἀνώγει. 

Ἤτοι ὁ μὲν φαρέτρης ἐξείλετο πιχρὸν ὀϊστὸν, 

θῆχε δ᾽ ἐπὶ νευρῇ τὸν δ᾽ αὖ κορυθαίολος Ἕχτωρ 
Ε] ͵ " Ὲ [ν᾿ ἃ, 5" ῇ 

αὐερύοντα, παρ᾽ ὦμον, ὅθι χλυὶς ἀποέργει 320 

αὐχένα τε στῆθός τε, μάλιστα δὲ καίριόν ἐστιν, 

τὴ ῥ᾽ ἐπὶ οἵ μεμαῶτα βάλεν λίθῳ ὀχριόεντι " 
ῥῆξε δέ οἱ νευρήν" νάρχησε δὲ χεὶρ ἐπὶ χαρπῷ᾽ 
στῇ δὲ γνὺξ ἐριπὼν, τόξον δέ οἱ ἔχπεσε χειρός. 

Αἴας δ᾽ οὐχ ἀμέλησε χασιγνήτοιο πεσόντος, 930 

ἀλλὰ θέων περίόη, καί οἱ σάχος ἀμφεχάλυψεν. 

Τὸν μὲν ἔπειθ᾽ ὑποδύντε δύω ἐρίηρες ἑταῖροι, 

Μηχιστεὺς, Ἐχίοιο πάϊς, χαὶ δῖος Ἀλάστωρ, 

819. Ὁ δ᾽ ἄρ(α), χυδηῖ ἃ 1αἱ (Ηδοἴου). 
591, Ὅ, Ια : Ηεοΐον. 

822, Βὴ δ᾽ ἰθὺς.... Ὑαγϊαπίο ἀ65 νϑὺβ 

801 εἴ 910. Ο᾽δ8ὲ 1ἰὰ πηδιηε 1ἸάΔόβ οἷ 16 πηόπηθ 
τηαγνθιηθηΐ. 

825. Αὐερύοντα, ταπιοπαηΐ 6. ἃγτΙὸγα (Τὰ 

οογάθ ἀδ 80η ἃγο). δϑολοίϊες : εἰς τοὐπίσω 

ἕλχοντα. δὲ Θχοπιρ] 6 1υ58ῆε 1 Ἔχ ρ]ΙοΔΈ]οα 
4186 ποῖιθ ἅύοπ5 ἀοηπέα ἀε αὐέρουσαν, [, 
459, Οπ πὸ ρΡϑαΐ μᾶ5 αλιγ ᾿πίθυν θη] ἰοὶ ΔΕ 

ἄδτι5 [6 56Π5 ἀ6 δι δι77ι, ΘΟΠῚΠ16 ἄνες αὐέρυ- 

σαν. ΠΥ ΟΠ ΘΓ πα γα Ροϊπί 6 ᾿αμέ ἴὰ οογὰ 8 
ἀδ 5οῃ ἅτο, ροι Ιάποον ἰὰ δ οΠ6, --- Ἰζληΐς, 
16 οἰανῖοα!θ. Τάγθιηρογο : α« Ηομπιὸγα ἃ μᾶγ- 
[αἸϊοπιθηΐ οοπηὰ [65 τπιϑᾶρο5 ἀθ οδΐ ο5, 48] 
ἀυπο ρᾶτί τηαϊητθηξ 1᾿ὀσαγίοιηθπί οπίγα [6 
60] δὲ [65 ὄρδυ]εϑβ, εὲ ἀθ Ἰ᾽δυῖγε βέραγε [6 
60] ἀς 1ὰ ροϊξγιπο. » 

827. Ἐπὶ οἷ μεμαῶτα, σοπέγα 56. πῖ- 

ἐδπίεηι, [αϊϑδαπδ ἴοιι8. 565 οἰϊογί8 ὁοπίγο ]α], 

ΤοῦσοΙ πἶθη νου αϊς φαυ ἃ 14 νἱθ α᾽ Ἤδοΐου. 
828. Νευρήν. ΠῚ πὸ 5᾽ἀρτξ πὶ ἀἶπη πονῇ 

πὶ ἀὯΠ πηι80}6, τηαῖβ 46 ἰὰ οογάθ 46 Τ᾽ Ἅγο, 
σομμηθ ἰουοιιγθ ἅνθο ἰ6 πιο ψευρή. [μὰ 
Ρίευγο, ἰαποόθ μὰν Ηβθοΐοσ, τοπιρί ἰὰ οογτὰβ 
ἀδ ἴἌγο, οἵ αἰϊοὶηξ δυο ἃ [ἃ οἰάνίοι]θ, 

ἌοΟγ62 1ὰ ποῖα ΧΥ͂, 470, 5:1. πρώϊον. --- 
Χεὶρ ἐπὶ χαρπῷ, μιαπις αὐ οαγριών, ἴδ 
Ροΐρποί, οἷχ τηόπηθ βιμρ]θιηθηῦ ἰὰ πααϊῃ. 

Ῥάτθαθοῦρ : « ΠἸ πιὸ ρᾶναϊξ οουίαὶπ {16 

χαρπός πὰ Ρὰ5 Ϊὰ 5] σπὶοαίίοη Πἰτηϊτός (6 
ποίγθ πιοῦ δαγβῈ (Ἀββϑθπιθαρθ 465 05 ῥὰΐ 
ἰβααθὶ 1ὰ ππαΐπ 5 πὶ} ἃ Ἰ᾽ἀναηῦ-ὈΓ5), πιδῖα 
4} ἀέβίρπθ ἰοπΐθ ἰἴὰ βγεῖ Ρ]οῖπθ 46 ]ὰ 
ταὰ]η (οαγμ6 οἵ ηιθέασαν 6), Ῥὰν ορροβιοῃ 

ἃὰχ ἀοϊρίβ, οἴ 58 π5 Ἰἰβυποῦοι Θχρ] οτος 46 
ἴαος ἀογδαΐίθ οὰ 46 ἴλοθ ραίϊπιαϊγδ. » 

829. Στήῇ δὲ γνὺξ ἐριπών. Ὠᾶρπεν : 
« ϑδέοέϊέ ἔτι σόηῖς ΘΟΡΓ 6 πι5 56ΥᾺ}}}6 τιη6 οοπ- 
τγρδα ΠΟ ΟἸ10}... ; Π1818. φδίί8 πη ηἰὸγα 46 Ῥραυίου 

πἾῈΠ δϑὲ Ρᾶ5 πιοὶπϑ ρᾶγἝαιοπηθπί ἰοπάέρ 
ἀδῃ5 ἴὰ παΐιγθ: ἅπ τηοτηθηΐ οἱ 1] 5᾽Ἀ[{81556, 
ὁπ ἰθ νοῖὲ ἀἰἀρογα ἀθροῦϊ [στάἄάντα), εἴ 

οοῖίθ ροϑβιοπ 6]]6- πηδπηθ οϑῖ, βοὰν ἃἰηϑὶ 

ἄἴνο, 16 ροῖϊπὲ ἀθ ἀόρατγι 46 ᾿᾽δοίοη ἐς [Γ᾽ αί- 

[αἰϑϑθιιεπὶ. 1] Υ ἃ δοπεϊπαϊτό ραγίαϊις. εξ 

ΡΙΘΘΩ. 6 5ἰπηαϊὰπόϊέ 465. ἀθὰχ μοδβιτοηϑ - 
οἶδδὲ ο6. 416 ἰὰ βρῇ γαβθθ θιρυῖμηθ.» (δε 

δχρ Ἰοαΐϊοπ οϑὲ ᾿πρόμίθιιβθ ; πηὰ18 Οἢ. Π6 νοϊξ 

Ῥὰ8 Ῥουγαποὶ 1] π6 86 γα1 Ρᾶ5 Ῥθυπιῖβ ἦε 
ἀϊν : « Τϑθουῦΐ 9111 565 ῬΘΠΟΙΧ, » 

331. Θέων περίδη; ἀοοιννθη5 ρμγοίριοἱέ, 

ἀσοοαγαΐ ἀδίοπαάγθ. ογα ἰὰ ποίο Υ, 299. 
988. Μηχιστεύς. (ε Μέοϊβξιέβ εϑί ἴμ6 

Ρὰν Ῥοϊγάδιηα5, ΧΥ͂, 339. -α- Ἀλάστωο. 
ΑἸαβδίου γδβραγαῖξ ἄνθὸ Μόοιδιδε ἀλπ5 ͵ὰ τὸ- 
Ῥέμου ἀρ οδ ρᾶϑδαρθ, ΧΙ, 430-423; 
1815. 11 δϑὲ ἱποοόμπα αἰ Ἅ1Π]|6ιι15. 

1-ὄ 19 
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νῆας ἐπὶ γλαφυρὰς φερέτην βαρέα στενάχοντα. 
, Η ᾿] " 

ἊΨ ὃ αὐτις Τρώεσσιν Ολύμπιος ἐν μένος ὥρσεν᾽ 335 

οἱ δ᾽ ἰθὺς τάφροιο βαθείης ὦσαν Ἀχαιούς" 

Ἕχτωρ δὲ πρώτοισι χίε, σθένεϊ βλεμεαίνων. 
Ὡς δ᾽ ὅτε τίς τε χύων συὸς ἀγρίου “ἠὲ λέοντος 
[φ ΙΝ] 

ἅπτηται χατόπισθε, ποσὶν ταχέεσσι διώχων, 

ἰσχία τε γλουτούς τε, ἑλισσόμινόν τε δοχεύει" 9840 

ὡς Ἕχτωρ ὦὥπαζε χαρηχομόωντας Ἀχαιοὺς, 
“"Ἃ μΣ "7 Ἁ 3 τὸν ς ἥν. δ , 

αἰὲν ἀπογτείνων τον ὀπιστατον" οἱ ὃ ἐφέξοντο. 

Αὐτὰρ ἐπεὶ διά τε σχόλοπας χαὶ τάφρον ἔδησαν 
ΡΥ ΝΑ ΥΣ “ ἜΣ Ὶ Εὐγ β φεύγοντες, πολλοὶ δὲ δάμεν Τρώων ὑπὸ χερσίν 
οἱ μὲν δὴ παρὰ νηυσὶν ἐρητύοντο μένοντες, 83η8 

ἀλλήλοισί τε χεχλόμενοι χαὶ πᾶσι θεοῖσιν 

χεῖρας ἀνίσχοντες μεγάλ᾽ εὐχετόωντο ἔχαστος. 

Ἕχτωρ δ᾽ ἀμφιπεριστρώφα χαλλίτριχας ἵππους, 

Γοργοῦς ὄμιμιατ᾽ ἔχων ἠὲ βροτολοιγοῦ Ἄρηος. 

337. “Ἕχτωρ δὲ πρώτοισι, νερὸ ἽἝχτωρ 
δ᾽ ἐν πρώτοισι, 66. 4ἱ ἔλιι856 1ὰ Ρεοῃδόο. 
Ἡδοΐου δϑῦ θα ἀνδηΐ ὃ 5 ῬΥΘΙΏΙΟ 5. ΤΤΟΥΘΏΒ, 
οὐ πο ραν ηιὶ ΘΕΧ ; ΠΊ815 1] 5᾽ ΪΆπο8 σ᾽ ἦδς 

ῬΓδηιῖθΡ5 ΟΥθο5 (πρώτοισι) 4} ἃ ἀδνδηΐ 
1αἱ. δολοίϊος : οἱ Ἀριστάρχον, χωρὶς τοῦ 
ν, Ἕχτωρ δὲ πρώτοισι. καὶ ἔστιν, 
ὃ δὲ Ἕχτωρ ἐπὶ τοὺς πρώτους ὥρμα. 
Οπ σνοϊξ διιϑϑὶ βὰν οϑῖϊα ποΐθ 4π6 [65 Αἰ6- 

ΧΑΠαγΙπ5. Π6 πιοίταϊθηΐ Ρὰ5 1᾿ΔρΡοβίγσορῃε οὰ 
ΠΟΙ5. ἴὰ τηθίτομϑ, δὲ 45 ὀουγαιθηΐ δὲ ἦν 

οὗ πὸπ Ρὰ5 δ᾽ ἐν. 
840. ᾿Ισχία τε γλούτους τε. ϑυϊναηϊξ 

Ἐπί! δ, ὁπ ρϑαΐ πα Π{{ γουαπιθηξ οἷὰ γὰρ - 

Ῥοχίδθν 665 δοουβαι 5 ἃ ἅπτηται; οἷι 50115- 
οηΐοηᾶνα χατά. 1] ναῖῖῦ τηΐθιχ νοῖν ἀλη8 
ἰσχία τε γλούτους τε 16 ἀόνεϊορροπιθηῖ 
46 κατόπισθε (κατὰ τὰ ὀπίσθια, ἤγουν τὰ 

ἰσχία καὶ τοὺς γλουτούς). (65 δοοιιβα 5, 
ΘΟΙΏΙΩ6 16 τομάρι ὈΌΡΠΟΙ, Π6 568 γοῦγθ- 
γαϊοπΐ Ρὰ5 Ἰὰ, 51 Ηοπιὸγο π6 νϑηλὶ ἀ6 ἄνα : 

ἅπτηται χατόπισθε. -- Ἁλισσόμενον. 
Οὐ Ι 165 ἃποίθπβ ἰοχίθϑ ἀοηπαῖοπὶ ἑλισσό- 
μενος. Μαὶβ 1] οϑὲ ὄν ἀθπῦ απὸ ο᾽ 65: 16 βδᾶη- 
σ᾽ἴου ααὶ [1 66. τηοανομιθηΐ, ρου τἄομον 
6 πιρίξνα 16 ομΐθη ὁπ ἔα οὐ ἄο 1ἰ6 ἐό- 
οουάνο. [6 ομθη 65: αἰ ἃ ὄνον 108 
[65 οι ρ5 ἀθ βουΐοίν, 1.65 ἴθυπηθ5 ϑοηΐ ΡΥ }5 

ἀδπῃ5 1ὰ παΐιν 8 τηθπ6, 

341. ᾿Ὧπαζε, ἱπεοοφιοδαξιν». 11 πο 5᾽ἀρὶὶ 
416 46 1ὰ νἱΐθβϑϑθ ἀθ ἰὰ ρουγϑβιῖίθ, Ἠοχμηὸγο 
Ιὰ ΘΟ ρᾶχΘ ἃ ππ6 ΟΠ4556.  ο]ὰ ρΡουγααυοὶ 
Ἡδοῖον οϑὶ ἰ6 οἰΐθι. Οδδὲ ἐδ. 4π τόρου- 
ἄαϊε Αὐἱδίαυιιθ ἃ οθχ 41 ἰγοπγαΐθηξ ἰὰ 
ΘΟΠΙρΡΆΓ 505 ἱποοηνθηαπίθ : ἣ παραθολὴ 

οὗ πρὸς ἰσχὺν, ἀλλὰ πρὸς τάχος" χύνες 

γὰρ ἐν ταῖς θήραις ἐπιτήδειοι πρὸς δίω- 
ξιν. 

848, Διά τε σχόλοπας χαὶ τάφρον. ἔπ 
γξατό, 115 Ραββοὴξ διὰ τάφρον καὶ σχόλο-- 
πας, Ρυίξαιρ ἰὰ Ρα]155846 ὀΐαϊξ ἂὰ ἀο]ὰ ἄτι 

ἴοβϑό βὰν τἄρρου!βῃ ἃ δυχ. ΟἾ δβδὲ τιπθ ῃγϑίόγο- 
Ιορὶο. Οπ σϑῦγὰ Δ1|Π|6ὰγ85, ΧΥ͂, 1, 16 πηδπιθ 

γογ5 ἀδΔη5 88 5]ρῃ:ηοαΐίοι δχαοίβ. 

846. Κεχλόμενοι, λονγίαπέος (ἀ6 χεχλό- 
μὴν, ἀογβξο ὄρίψαθ 46 χέλομιαι). ϑολοῖϊεος: 
χεχλόμενοι" ἐγχελευόμενοι. 

849, Γοργοῦς ὄμματ(α), 465 γουχ ἀθ οτ- 
ϑόπο: 465 γϑαχ ἀοηΐ ὁη. Π6 Ροιτναῖξ δοιἤε- 
ηἷν 16 στοσανά, Ζόηοάοϊα ὀονῖναὶξ Γοργόνος. 

Ἐδτι556 ΟΥ̓ΠΟρΤΆΡΠ6, βαϊγαηξ ΑὙἸδἐυ 16 ς σἂν 
16 ποιηϊπαῦ, ἀὰπ5 Ἠοτηὸνο οὐ ἄλη5 Ἠόβιοάρ, 
688 Τοπίοιυ5 Γοργώ, 6Γ 7πιαῖ5 Γοργών. Οἱ 
ΠΡ ΊΡ6 ἃ ΑὙἸϑίασψαθ 1ὰ Ιθςοπ οἴματ᾽ ἔχων; 
αγαημξ εἶὁ5 πιοιινοηιθηῖς, Ναἰθ ἴα ποῖθ σοπ- 

ἴγϑ ἰὰ Ἰδροῃ "οργόνος σοπίϊοπὲ ργόοϊδόπηοπὶ 
ἘΠῸ ὩΡΟΪορίθ ἀ6 ᾿᾽δχργοδδίοῃ ὄμματα, αιιὶ 

561}}}8 ὀΐγο α᾽ Αὐδίασαι : ἀπὸ τῶν ὀμμά- 
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αἶψα δ᾽ ᾿Αθηναίην ἔπεα πτερόεντα προσηύδα" 
Ὦ πόποι, αἰγιόχοιο Διὸς τέχος, οὐχέτι νῶϊ 

ὀλλυμένων Δαναῶν χεχαδησόμεθ᾽ ὑστάτιόν περ; 
τ Χ ᾿ τ ΟῚ Ἵ “ 

οἵ χεν δὴ χαχὸν οἶτον ἀναπλήσαντες ὄλωνται 

ἀνδρὸς ἑνὸς ῥιπῇ ᾿ ὁ δὲ μαίνεται οὐκέτ᾽ ἀνεκτῶς δοο 

Ἕχτωρ Πριαμίδης, καὶ δὴ χαχὰ πολλὰ ἔοργεν. 

Τὴν δ᾽ αὖτε προσέειπε θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη" 
Καὶ λίην οὗτός γε μένος θυμόν τ᾽ ὀλέσειεν, 

χερσὶν ὑπ᾽ Ἀργείων φθίμενος ἐν πατρίδι γαίῃ “ 

ἀλλὰ πατὴρ οὑμὸς φρεσὶ μαίνεται οὐχ ἀγαθῆσιν, 360 
Ϊ, ν Αἱ 5 χ - 7 5 ͵ σχέτλιος, αἰὲν ἀλιτρὸς, ἐμῶν μενέων ἀπερωεύς" 

) οὐδέ τι τῶν μέμνηται, ὅ οἱ μάλα πολλάχις υἱὸν 

τειρόμενον σώεσχον ὑπ᾽ Εὐρυσθῆος ἀέθλων. 

Ἤτοι ὁ μὲν χλαίεσχε πρὸς οὐρανόν " αὐτὰρ ἐμὲ Ζεὺς 

τῷ ἐπαλεξήσουσαν ἀπ᾽ οὐρανόθεν προΐαλλεν. ὅθ60 

Εἰ γὰρ ἐγὼ τάδε ἤδε᾽ ἐνὶ φρεσὶ πευχαλίμησιν, 
δππ ὖν ΟῚ ΡΣ: , “ 

εὖτέ μιν εἰς Αἴδαο πυλάρταο προὔπεμψεν 

ἐξ Ἐρέδευς ἄξοντα χύνα στυγεροῦ Αἴδαο, 

των δὲ εἴωθε χαὶ τοῦ προσώπον χαρα- - 
χτηρίζειν, ὡς τὸ χυνὸς ὄμμιατ᾽ ἔχων. 

(δ «11 δϑὲ σϑυΐαϊμ, ο᾽θϑὲ 46 ἴὰ Ιθοοη οἴματ᾽ 
ἔχων ἁγαϊξ οοπένο 6116 ργεβδαιθ ἴοι [65 ἰθχ- 
ἴδ5 ἈΠΕ 4165. ϑολοζίος : αἷ μέντοι πλείους 
τῶν δηυωδῶν εἶχον Γοργοῦς ὄμμιατ᾽ 
ἔχων. 

968. Κεχαδησόμεθ(α) : ἀπ νον χήδο- 
μαι, 5 1πΓόγ 5560. 

8ὅδ. Ῥιπῆ; μὰν 1 ἔϊηπ : μὰν 1 πιρόξαθιδα 
αἴΐζααπο ; 50115 165 ΘΟῸ 5 ἱργόβιϑυι 165. δολο- 
ἰϊος : τῇ φορᾶς. 

861. Ἀλιτρός, πιαπααδπΐῦ ἃ ἰὰ υ50166. 
ϑο]ιοῖϊες : ἁυιχρτωλὸς, ἄδιχος. 

862. Ὅ,, φιοί, ἃ 5ᾶνοῖν 46. (6 πιοΐ 
Ρτγόεϊδο ΤἸἀές οοπίοπιιο ἀαπ5 τῶν, εἶδ ἐέ5 
οἶιος65. --- Υἱόν : Ἠοτουϊθ. 

868, Τειρόμενον.... ὑπ᾽ Εὐρυσθῆος 
ἀέξθλων, Παγαθδό μὰν [65 ἔγαναιχ {16 ἰὰϊ 
ἱπηροβαϊς ΕΠγυϑιμόθ. Οπ βα1 406, ἀ᾽ ἀργὸβ 
Ιὰ Ἰόσοπάρ, Ἠδγοιϊς ἐϊαιε οοπμάδιηπέ ἃ ΟΠ! 

ἃ Επγγυϑιμόδ. 
3866, Ἀπ᾿ οὐρανόθεν, ρΡ]έοπαρπιθ. ῥοτι 

ἀπ᾽ οὐρανοῦ. δ ογα2 ρμ]ιι5 Παὰΐ 1ὰ ποία ἀὰ 
νοῦ 804, 

366. "Πδε’ ρου» ἤδεα, ἤδειν: πονεγαηι, 
7 νδὶβ δι. 

867. Εὖτέ μιν.... (8. νϑῖβ 86. ἴβυπηπθ 
ῬᾺΡ ἔγοὶβ βροπάῤξεβ. -- Πυλάρταο, αὶ 
ἴδυπχθ ᾿ίθῃ 5658 ρογίθϑ : 4 πθ [αἶ556 5᾽6- 

ΟΠ ΔΡΡΟΣ δασα 46. σθυχ «υ] βϑοπΐ φηϊἰγόβ, 

ολοίϊος : ἰσχυρῶς συναρμόζοντος χαὶ 
χλείοντος τὰς πύλας, διὰ τὸ μιηδένα ὕπο- 

στρέφειν ἐξ ἅδον. --- Προὔπεμψεν ἃ ροιι» 
5168 Επι γι Πόο, 

8608. Ἐξ ᾿Ἐρέδευς, Βοῖ5 46 1 τὸ 6. Τα - 
τέγα]θιηθηΐ ; ΠΟχ5 ἀὰ Ἰΐίθι δομπῦ 6, ο᾽ 65 -ἂἃ- 
αἶγα μοῦ. ἀπ νϑϑῦθαϊα ἄπ Τατγίασο, ϑολο- 

ἰϊθς: ἐχ τοῦ ᾿Ἐρέθδους, ὅ ἐστι σχότους" 

ἔστι δὲ ὁ πρὸ τοῦ Ταρτάρου τόπος. --- 
Κύνα. Ἠοπιὸγα πα ἀόππὸ ροϊμῇ (6 ποπὶ τι 
οἰρη 465 δπίοιθ. Ηόϑιοάθ σοππαῖϊ (ογρὸτγε ; 

1115 [6 (δι)! ὸγο 4 Ἡόβιοάδ ἃ οἰμεμιαηΐο [ΐθ5. 
(δ οἰίθη-οἱ δϑηλθθ ἢ ὀΐτο «απ οΠ]16 ἴατε 

ΘΟΠΊΠ]6 ἘΠ ἈΠ ΕΓΘ, π1815 46 [116 σἱραηξοθάαθ, 

οἷν τοι ἀπ πιοῖπ5 εἶπα ἔστ δ δὲ ἡἶππο Γότο- 
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οὐχ ἂν ὑπεξέφυγε Στυγὸς ὕδατος αἰπὰ ῥέεθρα. 

Νῦν δ᾽ ἐμὲ μὲν στυγέει, Θέτιδος δ᾽ ἐξήνυσε βουλὰς, 310 

ἥ οἱ γούνατ᾽ ἔχυσσε χαὶ ἔλλαξε χειρὶ γενείου, 
λισσομένη τιμῆσαι Ἀχιλλῆα πτολίπορθον. 

Ἔσται μὰν ὅτ᾽ ἂν αὖτε φίλην Γλαυχώπιδα εἴπη. 
Ἀλλὰ σὺ μὲν νῦν νῶϊν ἐπέντυε μώνυχας ἵππους, 
" 1. «ἃ - Ἃ " δου λ δό " ο ὄφρ᾽ ἂν ἐγὼ χαταδῦσα Διὸς δόμον αἰγιόχοιο, 8715 

τεύχεσιν ἐς πόλεμον θωρήξομαι, ὄφρα ἴδωμαι 
4 “-.: 7ὔ 7. ΖΦ 

εἰ νῶϊ Πριάμοιο πάϊς, χορυθαίολος ᾿ἔχτωρ, 
ἀπ ἘΚΩΘΥΣ, ἐΉΓ τς ΡΝ. γηθήσει προφανέντε ἀνὰ πτολέμοιο γεφύρας. 

Η τις χαὶ Τρώων χορέει χύνας ἠδ᾽ οἰωνοὺς 

δημῷ χαὶ σάρχεσσι, πεσὼν ἐπὶ νηυσὶν ᾿Αχαιῶν. 380 

Ὡς ἔφατ᾽ οὐδ᾽ ἀπίθησε θεὰ λευκώλενος Ἥρη. 

Η μὲν ἐποιχομένη χρυσάμπυχας ἔντυεν ἵππους 
[ν χ) 

Ηρη, πρέσξα θεὰ, θυγάτηρ μεγάλοιο ἹΚρόνοιο. 

οἰτέ ραν οι] ὸγ 5. Ἠουπμὸγο Ὧ6 πιΘ ΠΟ ΠΠ6 Ρὰ5 
165 ἁπῖγοθ ἔγάναιχ ᾿πηροβόβ ἃ Ηθγοι!θ Ρὰν 

Εαπνυϑιμόθ, 1] ϑυϊβϑαι! ἃ ΜΠΊπουνο 46 τὰρ- 
ῬΕΙον 16 Ῥ΄υβ ἔθ} ]6 465 ἀλῆρσθυθ ἀοπὶ 6116 
Θὐξϊ δαινό Ἠθγοῦϊθ. Αὐϊδίαναᾳμθ : ἣ διπλῆ, 
ὅτι τούτου μόνου τοῦ ἄθλου μέμνηται...» 
χαὶ ὅτι χύνα μόνον λέγει, Κέρόερον δὲ 
οὐχ. ὀνομάζει. 

969. Αἰπά, ἀγάπα, αἰ 1165 ἃ γάπ ον. 
ΤΠ πὸ 5᾽ἀρὶξ μὰ ὑπ] Ζιοτηθηΐ 46 ἰὰ Ρῥτοΐοι- 

ἄθιν (65 δᾶιχ. ϑοἠφίϊος : ὑψηλά" ἐξ οὗ, 

χαλεπά. 
571-78. Ἢ οἱ γούνατ᾽ ---. ογΕΖ, 18 

βοὸπ γασοηίόο 1,498-630. Ζέποάἀοϊο, ἀνα 
ΒΙΡΡΥΪμό ὁ65 ἀἄδιιχ νθῦ5. Αὐιδίαυιια 165. ἃ 
χπαγαιιός. εἶ Ὁ} 0615, οἱ 165 ἀέοϊαγο 1π|1}}65, 

Ταποι βδομδηῦ 6. 4] 5᾽ ὁἴαιῦ ραβδό, Οὐ δβϑὲ 
ταθϑιγο 16 οὕν θα παῖ αἀ᾽ Ποιπὸνο ἃ ἰὰ γὸρ]θ 
4165 5δ᾽θοῖεβ γα{ππόβ. 

876. "Ὄφρα ἴδωμαι. ΘαθΙαι65. ἈΠΟΙΘΠ5 
ὀουιναϊοηῦ ὄφρα ἴδωμεν. Οπ μοῦνα ἐέ- 
ἴθ ἀρο οοἰίθ ἰΙθφοπ. ΜΠΊποῦνα τόποι σπου 
ἉΪΠη51 58 ἀὐ!όγοποθ ροιιν πη 0π, 

878. Προφανέντε, νμΐρο προφανείσα. 
Αα ἀκ], 1ὰ [ον ηθ τηἀδοιἝ 6 ὀΐαις ᾿γό[όνέα 
Ῥοαν ἴθ (ἐπηπη, παόπιθ θη. Ῥῦοδ6. Οὐ όζαιε 
σοιηπι8 1Π6 γὸρ]θ οἰνθζ [65 Αἰ! αιῖιο5. Ρ]αῖοα 

αἰ : ἄμφω τὼ πόλεε, δολοίϊος : ᾿ρίσταρ- 
χος, προφανέντε, δυϊκῶς. Δέποδοίθ 
ὀογίναι: προφαγεῖσας, τές} }}]55ὰπὶ Π᾿αοοογα 

εἰ ἐνιΐαπὲ 1" Πϊδέιι5, πλὰῖθ Γαπιβϑαπὲ [ἃ 4πᾶπ-- 

εἰἰτό α᾽ Ηοπηὸγθ. (6 π᾿ δδὲ {πὸ οῃδΖ 165 ροδίββ 
ἀοΥΙΘμ5. 416 ας Ηπ8] οϑὲ ᾿γοΐ ἃ 1 ἀδοιβαιῖ 

[μη Ῥ] αγΊῸ] 46 ἰὰ ργθιηϊὸσο ἐόο!παὶ- 

50η. Οδροπάδπὸ Ἡέῤγοάϊοεπ δάπιρίϊζαιε. [ὰ 
Ἰεςοῦ ἀς Ζέποῤοϊο, ϑολοίϊος : ὁ δὲ Ἥρω- 

διανὸς προφανεῖσας βούλεται, συστέλ- 

λων Δωριχῶς τὸ α. 6 τοιζε ἴαφομ 16 5615 

6δΐ 16 πηόπηδ ; εἴ νῶϊ προφανέντε, οι προφα- 
νείσα, οι προφανεῖσας, ποιιδ ἰδία ἀρρα - 
γαϊφοαπέ, ἀέρεπά ἀθ γηθήσει, 4ὰϊ ὀφαϊνααὲ 
ἃ γηθήσει ἰδών, 1 1466 46 νὰΒ ὀΐαης 580Ρ-- 

Ροβέβ ρὰν προφανέντε. ΟἾ εδξὲ ἄοπο ἃ ἴονῖ 
4 Ἐπιβίδεῃο 16 ἴα ἀόροπάγο ἀ ἀπὸ ργόροϑι- 

το 50η5-Θηϊθμ τ : ὅτε ἴδω ἐὰν “Ἕχτωρ εἰς 
ἡμᾶς ἢ δι’ ἡμᾶς γηθήσει φανείσας ἐν τῷ 
πολέμῳ. 16 ποθ Ροι πόποι 1" ππὰρ] Δ ΈΟ ΠΝ 
46 φαρίαιο5 πο θυ ηθ68, {πὶ Ργοροϑοπέ ἀ᾽ θμα- 

Ῥγου]]ν ἰὰ ΡΠ Ρᾶ56 ὁπ ὀουνὰπὶ προφανεῖσα, 
ΒΙΠΡΊΠΘυ [ὀρυηῖπ, (8. προφανεῖσα 5᾽ΔοοοΥ- 
ἀογαϊξ ἀνθὸ 6 δ]ὲ ἀὰ νου ἴδωμαι, οἵ 

αἀἰδδιπεόνοδϑοναιῦ Τὰποη 46 ἰὰ 5 Ἰδἰλοι!οἢ 65- 

Ρέγέθ μὰν Μίπορνο. (᾽δδὲ ἀό]ὰ θῖθη 5562 46 
ἴδωμαι Ροὰν ἰὰ Ῥᾶδδιοι 46 ΜηΊποννο, φυὰπα 
Ιὰ γαΙ50 ἢ 56 Π}}0} 10 ἀοιηαπάου ἴδωμιεν. --- 
᾿Ανὰ πτολέμοιο γέφυρας. δ οΟΥ62 ἰὰ μοῖε ΤΥ, 
871. 

880. Δημῷ, 46 (58) σγαῖδδθ, 
981-888. Ὡς ἔφατ᾽.... ογοῖ Υ͂, 749- 

721 οἵ 165 ποίθϑ 5811 665 ἴγ015 γ6Γ5, 

ον ΩΣ ἢ 

αν ὦ 

“- 

ΓΤ 
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Αὐτὰρ ᾿Αθηναίη, χούρη Διὸς αἰγιόχοιο, 
᾿ ε " ΝΟ 

πέπλον μὲν κατέχευεν ἑανὸν πατρὸς ἐπ᾽ οὔδει; 

ποιχίλον, ὅν ῥ᾽ αὐτὴ ποιήσατο χαὶ χάμε χερσίν" 

ἡ δὲ γιτῶν᾽ ἐνδῦσα Διὸς νεφεληγερέταο κω νόδὰ τ ὙφΡῊ ἐλ αῤγμμκί, 
τεύχεσιν ἐς πόλεμον θωρήσσετο δαχρυόεντα. 

Ἐς δ᾽ ὄχεα φλόγεα ποσὶ βήσετο᾽ λάζετο δ᾽ ἔγχος 
-» ῇ , ΡΙ - βοιθὺ, μέγα, στιθαρὸν, τῷ δάμνησι στίχας ἀνδρῶν 990 

ΔΌΣ “ ΨΥ, ᾿ ἥ » ΄, ἐ ἡρώων, τοῖσίν τε χοτέσσεται ὀδριμοπάτρη. 
τε ᾿ .- ἊΣ “Ὁ ο ἢρη δὲ μάστιγι θοῶς ἐπεμαίετ᾽ ἄρ᾽ ἵππους" 
αὐτόμαται δὲ πύλαι μύχον οὐρανοῦ, ἃς ἔχον ᾿ῶραι, 

5 -Ὁ» 7 ΄ Ἶ » Χ "λ 7] 

τῆς ἐπιτέτραπται μέγας οὐρανὸς Οὐλυμπὸς τε, 

ἠμὲν ἀναχλῖναι πυχινὸν νέφος ἠδ᾽ ἐπιθεῖναι. 895 
Ν Ἃ Ν - Ὑ ς 

Τῇ ῥα ὁι᾿ αὐτάων χεντρηνεχέας ἔχον ἵππους. 
ὶ 

7 ὦ - 5 " δι σὺν “ας Ζεὺς δὲ πατὴρ Ἴδηθεν ἐπεὶ ἴδε, χώσατ᾽ ἄρ᾽ αἰνῶς 
Ὑ ὅ κ 7, ᾿ Ζ Ιριν δ᾽ ὥτρυνε χρυσόπτερον ἀγγελέουσαν᾽ 

Βάσχ᾽ ἴθι, Ἴρι ταχεῖα, πάλιν τρέπε μηδ᾽ ἔα ἄντην 

ἔρχεσθ᾽- οὐ γὰρ καλὰ συνοισόμεθα πτόλεμόνδε. 00 

Ὧδε γὰρ ἐξερέω, τὸ δὲ καὶ τετελεσμένον ἔσται" 

γυιώσω μέν σφωϊν ὑφ᾽ ἅρμασιν ὠχέας ἵππους" 
Πρ ἢ ὃ 2 δί Ἵ Ἢ Ἐν. "᾿ 

αὐτὰς ὁ᾽ ἐχ δίφρου βαλέω, χατά θ᾽ ἅρματα ἄξω: 

οὐδέ χεν ἐς δεχάτους περιτελλομένους ἐνιαυτοὺς 

984-396. Αὐτὰρ Ἀθηναίη,... ογεΖΎΥ͂, 
789-737 οἱ 745-753 οἱ ἰθὸς. ῃοΐθβ 511} 665 

ΓΓ61Ζ6 γϑγ5. 

38ὕὔ-387, ἸΠέπλον μὲν.... Ζέποάοϊε, το- 

ΤΡΆ ΠΟΙ ἸΟῚ 6658 ἔΓΟ]5 γ6 5. ΑὙἸϑτορ Βαμα 46 

Ῥυ χη 66 δὲ ΑὙΙΒΆ 116 165 ΤΘρΆγ 6 Πξ ΘΟΙΠΠῚ6 
᾿πῈ 1165. (Θροπάαπξ, ρυίϑ4ι6 ΜΊπθυνα ἃ 41 

θωρήξομαι (νε:5 376), ὁη. π6 νοἱϊῇῥ ρᾶ5 ρουν- 
4101 165 ἀόξαι!!5 ἀπ οΠδηξ οἰπααϊὸηθ Ὧ6 
βϑυαϊθηΐ ροϊηξ τόρέότό5. 

890-391. Βριθὺ, μέγα .... (65 ἀδυχ 
ν6Ρ5 80ηΐ τη γαιό5 4᾽Ὁ}5615 ἀΔΠ5 16 τηληπ5- 

Οὐ ἀ6 ϑηῖβο ; 1τη815 [65 τηοῖ[8. αἰ ἈΠ ὸ56 

βοηΐ “1 Πηδπθ σΘΏΓΘ 416 ῬΟΙ 165. ΨΟῚ8 

938-987, οἰ οϑίτ-ἃ -αἴγθ 5562 ρϑὶι ἰοπαόβ :᾿ 

ἀθετοῦνται χαὶ οὗτοι, ὅτι ἀχαίρως ἐχεῖ- 
θεν μετηνέχθησαν. 

999. Βάσχ᾽ ἴθι. ογο 1ὰ ποίε 11, 8. 
- Ταχεῖα, 1᾿ά]δοῦ μουν 1 δάνουθθ : νὰ- 
ΡΙἀεπηθηῖ, Αὐἱϑίαγιιθ : ἣ διπλῆ.» ὅτι οὐχ 

ἔστι χοινὸν νῦν ἐπίθετον τὸ ταχεῖα, 
ἀλλὰ πορεύον ταχεῖα. --- Πάλιν τρέπε, 
[15 ΘΓ 556. ΟΠριηῖπ (ἃ Τᾳποὸπ οἱ ἃ Μ|- 

ΠΕΙν 6). --- Μηδ’ ἔα, οἴ πὸ ρευτηθῖβ Ροϊηΐ : 
εἰ ἀέίρη ἀ5-|ραν. --- Ἄντην, 6η σοπίγανθη- 
το (ἃ πῆὸπ οὐνο). «ϑολοίϊες : ἐξ ἐναντίας 

τῆς ἐμῆς χελεύσεως. 
400. ΓἜρχεσθ(αι), (ὁ Ῥοῦβ50ν ὁπ. ἀναπί. 

ΟἸΘΙ ιιθ5-ιπ5. ἸοΙρπθηῦ ἄντην ἅϊ Ὑ6Γ06, 

ἀλη5. ἴθ 56η58 τηδπὶρ 46 δὲ ἀναπέ. Οἷ οδὲ 

ἀέτίεοῖνο ἰὰ ρεπβόθ ρυϊποῖραϊο 46 Τρ ΟΣ, τς 

Καλά εβὺ μυ15. Δανθυιϊοπηθηΐ, --α Συνοι- 

σόυεθα ἃ Ῥοιν 5ι}6ὲ ἡυνεῖς οἵ θεοί 5ο1ι5- 
δηΐθηάι :; « 1] π᾽δδῦ μὰ8. Θοῆυθπαῦ]6. 416 
ὨΟΙ5. ΔΠΐΓΟ5. ΟἸθιιχ ΠΟΙ. ΤΠΙΟΙ5. ΘΗΡΆΡΊΟΙΒ 

ἀδλη5 1ὰ τηϑὶύθ. » Τατόγ]οπηθηΐ : ΠΟΙ5 ΠΟΙΙ5 

ΘΗΡΆΡΘΙΡΟΠΒ (ΠΟΙῚ5 ΠΟΙ5. ΘΠΡΆΡΘΙΙΟΠΒ) αἾΠ6 

ἴαφοπ ποη Ρ6]]6, 

408. Κατά.... ἄξω, Τοῖρῃο : χατόξω, 
76 ὈΓΙ5ΘΡ δ], 
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ἕλχε᾽ ἀπαλθήσεσθον, ἅ χεν μάρπτησι χεραυνός" 

ΙΛΙΑΔΟΣ Θ. 

ὄφρ᾽ εἰδὴ Γλαυχῶπις, ὅτ᾽ ἂν ᾧ πατρὶ μάχηται. 
Ἥρῃ δ᾽ οὔτι τόσον νεμεσίζομαι οὐδὲ χολοῦμααι" 
αἰεὶ γάρ μοι ἔωθεν ἐνιχλᾶν ὅττι χεν εἴπω. 

ὩΩς ἔφατ᾽" ὦρτο δὲ Ἴρις ἀελλόπος ἀγγελέουσα᾽ φ β θ ἰὰ! 
βὴ δὲ κατ᾽ Ἰδαίων ὀρέων ἐς μαχρὸν Ὄλυμπον. 

Πρώτῃησιν δὲ πύλῃσι πολυπτύχου Οὐλύμιποιο 

ἀντομένη χατέρυχε, Διὸς δέ σφ᾽ ἔννεπε μῦθον᾽ 

Πῇ μέματον ; Τί σφῶϊν ἐνὶ φρεσὶ μαίνεται ἦτορ; 

Οὐχ ἐάᾳ Κρονίδης ἐπαμυνέμεν Ἀργείοισιν. 

ἿὯΩδε γὰρ ἠπείλησε Κρόνου παῖς, 

405. Ἀπαλθήσεσθον δι ἀπε] : ρεγδαηα- 
δμπὲ, 61165 {πίσοπὲ μὰν σαν, ΑΡΟΙΠΟΠΙῈ5 : 

ἀπαλθήσεσύον, δυϊχῶς" ἤτοι ἀποθερα- 
πεύσουσι. ὕπο ἀ65 ἄδιιχ ὀάϊ!οη5 ἀ᾽Ατ]- 
βία ααθ ἀοππαὶν ἕλχε᾽ ἀπαλθήσονται, ἐ6 
41 ἀἌΠΙ|ΘαΥΒ. πΘ ΟΠδηρα Υἱθπ ἂϊ 5618. 

,ϑοἠοῖϊεα Σ ἐν τῇ ἑτέρα τῶν ᾿Ἀριστάρ- 
χον, ἕλχε᾽ ἀπαλθήσονται. ---- Ἅ χεν 
μόάρπτῃσι χεραυνός, 46 ἰὰ ἰοπάγα ᾿θὰν 
ἀυγὰ [αϊΐθθ δὴ 168 ἴοιπο]ιαπί, Τι6 ψουθ6 
υάρπτω 5Ἰρῃῖῆθ Ῥγοργοιηθπξ 5815} ἀνθο ἴὰ 
ΤΩΙ, Ῥτα15 δἰ πη ρθη θηΐ, αἰτοι πάσα, ἰοποθον, 
1,65 ἈΠΟΙΘη5 1 ΘΧΡ] ΙΖ ααϊθηῦ ΡΣ μάρη» 50- 
ΠΟΗΥΠΙΘ 46 χείρ, εἴ ἅπτω. (ὑνίπι5. τϑ-- 
ἔγοῦνθ ἃ γὰοὶπθ ἀθ μάρπτω ἀλπ5. 16 
ΒΔΏΘΟΥ ΨαΡΚ, 41 5ίρηιῆθρ οαρίο,, διγηο. 

ϑαϊναπῦ Ἐπδίδτμθ, μάρπτηῃσι 65 ἅτι ΡΡΌΡΓΟ, 
1ὰ ἰοπάτθ δι ροΙρηδ πη: ΘΟΠΊΠΩΘ. τΠ6 ΤΠΔΪη : 

ἐπὶ δὲ χεραυνοῦ ἀφελῶς εἴρηται, ὡς οἷον 
χεῖρας ἔχοντος. ῬάγΟΙΆ ΘΙ 6 ΤΘΠΠΆΡΩ 6 4116 

165 Ῥ]αἶθϑ [αἱτθ5. Ῥὰν 1ὰ ἰοπ τα βοπὲ ἀ1[{{01|65 

ἃ σαέγν, 
406. Εϊδῇ. ΟἾε5: 16 γαποαῖβ γδοθροῖν ε}16 

ἰδφοπ. Μίπουυ βᾶπιρα 66. 4 δἢ οοὐϊο ὰ 
ζαϊν6α. οδ. συ! ]6 [αι : ὅτ᾽ ἄν μάχηται 

(αὐτή) πο ρυόβθηίθ ἄοπο ἀιοαπο ἀπ πειό. 
408. Ἔωθεν μοι εἴωθε : 6|16 ἃ οοα- 

τὰγΡ16. Ἐπιβία! Π8 ΤΟ ΠΙΆ Γ π|6., ἃ Ῥγοροβ᾽ ἐς ]ὰ 

ῬὮΓά56 58: δπποπ, ΘΟ θη Ηοτηὸτ ἃ ρμοϊπὶ 

ΠῸ5. 56 πηΕπηθηΐἴ5. ἅὰ Παΐμγο], 1.65 τουῖ5. 6165 

Ἰοὴ8 ποῖι5 Αἰ ΠΠΠροπὲ οἵ ποῖι5 ᾿γυιθηῦς ΘΘῸΧ 

65 τηφομδηΐῖβ ποῖι5 [αἰδϑθηΐ παν θπίϑ : 

χαὶ ὅρα, ὡς τοῖς ἀγαθοῖς μὲν νεμεσῶμεν, 
εἴ τί που χαὶ σφαλεῖεν, τοὺς δὲ μὴ τοιού- 
τοὺς οὐ χαινοπραγεῖν δοχοῦμεν σφαλλο- 
μένους, οἷα ἐν ἕξει ἐθίμῳ γενομένους 
φαυλότητος. -- Ὅττι χεν εἴπω, νεῖ θο 

[Ὑ1Π] 

405 

10 

ἢ τελέει περ᾽ 415 

ὅττι νοήσω. «ϑολοῖϊος : Ἀρίσταρχος, ὅττι 
χεν εἴπω. Μαϊ5 ρδν]ου οὲ ῬΘΏΒΟΥ, ῬΟῺΤΡ 
Ἠοτηὸγο ο᾽δδὲ Ῥγθβϑάιθ ἴοι πῃ. 

409. ᾿Ἀελλόπος μουν ἀελλόπους : δτιχ 
ῬΙ6ἀ5 τ ρΙ465 σοιημηθ ἰὰ ἐοηρόϊο, ϑολοϊίος: 

ταχύπους, παηὰ τὰς ἀέλλας, ὅ ἐστιν 
ἀνέμους. Μίαϊβ ἄελλα ἀ1ὸ Ρ]β 46 ἄνεμος. 
ΟἾδ8ὲ ποδήνεμος, δυῖγτα ὀρὶτπὲϊα ἀἾἼν15, ἢ} 
ἴλαξ ἔτ άιγ : ατρα ρίας γαρίεῖος δονηηι ἰρ 
νεμέ, 

410. Ἐς... Ὄλυμπον πο 5ἰρῃῖῆθ ρμοίηϊ 
4115 ἀδβδοθηα ἀθ 1 14ἃ συ" ΟἸνρΡ 6, οὰν 
ΤΟΙ πΡ6 δϑ0 ρ]1ι5 ὀϊονό χὰ "14, [ν15 ἀ65- 
οοπμὰ ἀκα βοπηηθὶ 46 1 1ἀὰ μοι γδηιογυΐ οι)" 

510) ΤΟΙ γαρ6. ΕΠ6 ργαμα ἰὰ σοιΐα αυΐανδιῖ 
5] 16 ΠΡΊΓΟΡ, γοὺ8 46, ρΡὰν [ἰὰ γόρίοῃ (65 

πυᾶροβ, Ἐπ᾿ οἴει, 6118 γον 1εὲ5. ἄδθιιχ 

ἀφεϑ585 απ ρμονέος εἷδ ἐ Οἰγηιρθ, οἷ 168 

Ῥουΐοβ ἀς "ΟἸ γρα βοηΐ 165 ππᾶρθβ. ὕοΟυ ῈΖ 

ΡῬίι5. Παὰὲ 165. νϑὺβ 998-39, ὙΟΥΟΖ διιδ5ὶ 
Ιὰ ποῖβ Ὗ, 750. [ν15 πὸ Ῥάᾶϑ586 μοϊπξ ἀἴγθο- 

ἰοπηοηΐ ἀ65 οἴτηθβ 46 ᾿1ἀΔἄὰ ἃἴχ οἷτη65 616 
Τ᾿ ΟΙ ηρΡ6. 

411. ΤΠρώτῃσιν.... πύλῃσι, ἃὐχ ρμγε- 
πλϊὸγ 65. ῬΟΥΐθ5, ο᾽ ἐδ τ-ὰ -- αἰ γ6. Β Πρ] οπιθηΐ, ἃ 
Ἰ᾽δηξνόθ, 11 ΗὟῪ ἀναϊ μὰ5 46 5θοῦπ 65 ΠΗ] ἐδ 

ἐγοϊδιδπηθ5 ρουίθβ, Αὐιδίασααθ : οὖχ ὡς χαὶ 

ἄλλων οὐσῶν, ἀλλ᾽ ἀντὶ τοῦ ἄχραις, 
ὡς τὸ, ἄξαντ᾽ ἐν πρώτῳ ῥυμῷ (ΥἹ, 
40), ἀντὶ τοῦ ἄχρῳ. 

412. Κατέρυχε, 6116. ἀγνόϊα ([ὲ5. ἄθιιχ 

ἀόρ65565). --- Σφ᾽ ροῦν σφί : ἃ ε|165. 
416. Ἧ τελέει περ. «ϑολοίϊες : Ἀρί- 

σταρχος διὰ τοῦ Ἢ (ο᾽ εδι-ἀ- τα ἦι, Ὡς δὰ 

θὰ ἀφ᾽ εἰ), χαί ἐστιν ἀντὶ τοῦ ὡς. Τὰ 
νυϊραῖο, εἰ τελέει περ, π᾿ εδὲ 4 πο [λτι556 

Ὁ Π5ΟἸριοπ 65 ἀθοΙθη5. οορϑῖθ5. [γἰ5. ηἾὰ 

ν᾿ 

δον Ὧβο’ δ ω 9: Ὁ 

᾿ 

“ὦσι, όυ “- . ἂψ, 

ολόγ χύσουν νυ 

δγν νυ κυὺν 
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γυιώσειν μὲν σφῶϊν ὑφ᾽ ἅρμασιν ὠχέας ἵππους" 

αὐτὰς δ᾽ ἐχ δίφρου βαλέειν, κατά θ᾽ ἅρματα ἄξειν᾽ 

οὐδέ χεν ἐς δεχάτους περιτελλομένους ἐνιαυτοὺς 

ἕλχε᾽ ἀπαλθήσεσθον, ἅ χεν μάρπτησι χεραυνός" | 
ὄφρ᾽ εἰδῇς, Γλαυχῶπις, ὅτ᾽ ἂν σῷ πατρὶ μάχηται. 490 

Ἥρη δ᾽ οὔτι τόσον νεμεσίζεται οὐδὲ χολοῦται" 
5» 

5 

Ὰ “ Ἃς. " -“ ο “ αἰεὶ γάρ οἱ ἔωθεν ἐνικλὰν ὅττι χεν εἴπῃ. 
Ἀλλὰ σύ γ᾽, αἰνοτάτη, κύον ἀδεὲς, εἰ ἐτεόν γε 

7 ᾿ “' ͵ “7 ς2ς»" 

τολμήσεις Διὸς ἄντα πελώριον ἔγχος ἀεῖραι. 

Ἡ μὲν ἄρ᾽ ὡς εἰποῦσ᾽ ἀπέδη πόδας ὠχέα Ἴρις. 95 
ἜΦΥΝ, Γὰ σ ε Χ “Ὁ ΕΝ ϑ Αὐτὰρ Αθηναίην Ηρὴ πρὸς μῦθον ἔειπεν 

Ψ 7 » , Ὰ ͵ αγῆνι κω 4 τὰν 
Ω πόποι, αἰγιόχοιο Διὸς τέχος, οὐχέτ᾽ ἔγωγε 

νῶϊ ἐῶ Διὸς ἄντα βροτῶν ἕνεχα πτολεμίζειν. 

Ρὰδ 16 ἀγοὶξ ἀθ ἀοαυῖΐον 46 1 Δοοοιηρ 1558- 
πηθηΐ 65 πηθπᾶσθα ἦθ Πρ τον ἢ δἷ 1ὰ βι1ΐθ 

Ῥγοῦν 4 6116 πδη ἀοιΐο ροϊμξ. Οδρϑη- 
ἀδῃξ εἰ Ἰ1-πηδπιθ ΡΟΌγγαἱ 5 ΘΧΡ ποὺ ἀΔ 5 
111} 565 ἈΠΕ γτηΔ ΕΠ. Επαδτα πο : δύναται δὲ τὸ 
εἰ τελέει περ χαὶ ἀποφαντιχὸν εἶναι 
χατὰ ἀπειλὴν, ἀντὶ τοῦ, ἐπειδὴ τελέσει. 
ἘΠυβία τ 6 ἀΡΡυοσνα αἰ 41||6ι05 αυἢ [15 δἄοι- 

οἶδ56. ἰὰ πιθπὰθθ, δὲ 4 6116 [5586 Ἔβπίθη στο 
46 Ταριῖου 5᾽θη ἐἰϊοπάγα ρϑαξ-ἐΐτα ἀπχ ρμὰ- 

ΤῸ165: ὡς ἴσως ἐν λόγοις αὐτῷ καὶ 

μόνοις ἔσται τὰ τῆς ἀπειλῆς. 1] πὰ ρμᾶ5 

Ἰ᾽α1 ἀθ σοππαῖξνθ ᾿ὰ Ιθδοοῦ ἢ, 401 δϑὲ τπᾶ-- 
Ὠϊ δϑἐθπηθιξ ἴὰ νσαϊθ. 

416-422. Γυινώσειν.... ΟΥΕΖ ρΡ].5 παι 
ἰὸ5 υθὺβ 402-408 οἱ 165 ποῖβθϑ 51} 665 ὑ615. 

420-424. "Οφρ᾽ εἰδῇς. ... 8:5 πιᾶγαπέϑ 
Α᾽0}»υ615 ἀπ58 16 τηδηπβοῦῖ 46 δ ηῖβθ. Αὐὶ- 
5Β[Ά 116 ΟΠ ἀαπηηδ1 165 ἔΓΟἿ5. ῬΥΘΙΉΪοΥ5 568- 

Ἰεπηθηῦ ΘΟΠΊΠη6. ρου ῆμπθ. «ϑολοίϊος : οὐχ 
ἔδει, φησὶ, ταῦτα πρὸς τῆς Ἴριδος λέγε- 
σθαι, ἀλλὰ μόνον τὰ τῆς ἀπειλῆς. ΠΠ 56π|- 
16 ρΡοαυτγίαπε 416 16 πηθϑβᾶρθ Π6 δο1[ δοπι- 

ΡΙοὲ 416 ρᾶν ἰὰ στόρϑιτιον. 8 τοιίοϑ. [65 
ῬΆγΟ]65 46 Ταρίτον. [νὶ5 πθ ἀοὶξ πὶ ὁσουγίου 
16 ἀἰβοοιῖιγβ πὶ ᾿᾽αἰξόπιεν. Οαπὲ ἃπχ γ ὺ5 
438-424, 1γ15, βγη! ΑΥἸϑίλγ 486, π᾿ ἀγα θὲ 

5 ΘΧΡΡΙΠΏΘΙ ἄγθο Θοίϊα σιι6556 : ἀθετοῦνται, 
διὰ τὸ τραχύ. Μόπιε ἀδη5 ]᾽έοο]6 4᾽ Α.15- 
ἴΆγπι6, ΘΟ. [αϊβα!! ἀ65 γόβουυθϑ σομίγο δοίίο 

αἰΠότὸδθ. Οἱ ἀϊδαὶξ 46 1ὰ γα 6556 πιόπιο ἄτι 

Ἰλησαρθ ΤΥ ΖΌΠΔΪ ἴὰ ΟΠ η6 ἰπίθηςομ., οἵ 

4πὸ ἢ ἸηἼπνο χύον πθϑὲ φιὸ σοπαϊ πη 6 116, 

᾿Ν ΄ ,»ϑολοῖϊες : ὅσῳ δὲ δεινά ἐστι, τοσούτῳ 
τὴν χηδομένην ἐμφαίνει: θεραπεύεται 
ὃε χαὶ διὰ ποῦ, εἰ ἐτεόν, γε τὸλ- 
υ.ἦή σεις" οὐ γὰρ ἀντιχρὺς αὐτὴν ἀναιδῇ 
λέγει, ἀλλ᾽ εἰ ἐθελήσειε μάχεσθαι τῷ Διί. 
Οπ 5᾽ ἔζοππθ ρυοβα)]διηθηξ 46 1ὰ τηθϑ88- 
ϑὲγα [556 465 γὕειποπί  ΠΟῸ5 ΡῬοῦν 8ἃ ραγΐ. 

Μ 15 δ π᾿ 6ϑὲ ρὰβ ἰ6 561] βραββδᾶρε οὰ 1ὰ μ6ν- 

ΒΟΠΠΑΪ 6 αἰ Ἴτὶβ 56 πιοπίγθ. ΕΠ]6 ἀοππα [65 
ΘΟΏ56115 ἃ Νορίαπο, ΧΥ͂, 201-204, ἀργὲδ 

Τὰ} ἀγοἷν" ἐΡΆ Π5ΠῚ15 πὶ πηθϑϑᾶσθ, ϑολοίϊος : 

τοιαύτη δὲ ὁρᾶται καὶ. ὅτε πρὸς τὸν 
Ποσειδῶνα πέμπεται, οὐ μόνον τὴν τοῦ 
ἀγγέλου, ἀλλὰ χαὶ τὴν τοῦ συμόούλου 
ἀποπληροῦσα χώραν. Ὀϊπάοτ οἱ ἀ᾽ ΔΓ ΓῈ5 
τηρίΐθηξ θηΐσθ οὐ σοί [65 οἷα γε ῦ5. 60}- 

ἀλτηπόβ: ρὰν Αγίϑίασαιιθ. Νοιιβ 165 τηλϊηΐθ- 
ΠΟΠ5 Ριγοιηθηξ οὗ βρη θηΐ. 

428. ᾿Αδεές, νεῖρο ἀδδεές. «δο]οίϊος : 

ἀδεὲς, δι᾽ ἑνὸς ὃ, ὁ Ἀρίσταρχος. 
425. ᾿Απέθη. 1τὶ5 π᾽αἴζεπα μὰ5 ἰὰ γέ- 

ΡοΟπβ6; 6116 βᾶνγὲ 8}. ἰὰ τηθπᾶρθ, ἃῇη 486 

16 δοιρ ρουίθ δὴ μ᾽ εἰμ, ϑϑολοίϊος : οὐ περι- 

μένει τὴν ἀπόχρισιν, ἀλλ᾽ ἐν ταῖς ἀπει- 
λαῖς αὐτὰς καταλείπει, πρὸς χατάπληξιν 
μείζονα. 

428, Νῶϊ, νμεΐρο νῶϊν, εἴ ἕνεχα. νερὸ 

ἕνεχεν. Ζέποδοϊο, οὐ πθ΄ 416. ἀπ γ6, ΔΠΓὰ 

νοῦ] δ η5 ἀοπίθ {πὸ 6 τηδίγο πὸ ἰαἰϑϑὰξ 

γΙθη ἃ ἀόδισον, ΝαΙ5. οα αἴβαιδ ρρο πιο ΐ 

νῶϊ ξεῶ, εἰ ἴὰ παῖα αὶ ἐδῖ Ιοῆσιια ἀθνδηῦ 

πτ. Ἐπ πιοίαπε νῶϊν, οὐ ἴατδ πὶ 50] οἰ5Π16 : 

οαν ΄ὰ ῬΠΡα56 ἀδπηα 616 τὰ ἀοοιιβα τ, ΘΕ ΠῸῚ 



200 ΙΛΙΑΔΟΣ Θ. ὙΠ! 

[ὧν ἄλλος μὲν ἀποφθίσθω, ἄλλος δὲ βιώτω. 
. ͵ ᾿ - Ἂς ᾿ Ν ΒΞ “" 

ὅς χε τύχῃ χεῖνος δὲ, τὰ ἃ φρονέων ἐνὶ θυμῷ, 
γν ,ὔ ᾿ - ΝᾺ ε " 

Τρωσί τε χαὶ Δαναοῖσι διχαζέτω, ὡς ἐπιειχές. 

80 

Ως ἄρα φωνήσασα πάλιν τρέπε μώνυχας ἵππους. 

Τῇῆσιν δ᾽ Ὧραι μὲν λῦσαν καλλίτριχας ἵππους 
χαὶ τοὺς μὲν χατέδησαν ἐπ᾽ ἀμόροσίησι χάπησιν, 
ἄρματα δ᾽ ἔχλιναν πρὸς ἐνώπια παμφανόωντα. 85 

Αὐταὶ δὲ χρυσέοισιν ἐπὶ χλισμοῖσι χαθῖζον 

μίγδ᾽ ἄλλοισι θεοῖσι, φίλον τετιημέναι ἦτορ. 

Ζεὺς δὲ πατὴρ Ἴδηθεν ἐύτροχον ἅρμα χαὶ ἵππους 

Οὔλυμπόνδε δίωχε, θεῶν δ᾽ ἐξίκετο θώχους. 

Τῷ δὲ χαὶ ἵππους μὲν λῦσε χλυτὸς ᾿Εννοσίγαιος, 

ἅρματα δ᾽ ἂμ. βωμοῖσι τίθει, χατὰ λῖτα πετάσσας" 

αὐτὸς δὲ χρύσειον ἐπὶ θρόνον εὐρύοπα εὺς 

ἕζετο᾽ τῷ δ᾽ ὑπὸ ποσσὶ μέγας πελεμίζετ᾽ ᾿᾽Ολυμπος. 

πη 0 

ἢ ἀΔΕΠ, Αὐἱϑδίαυχαθ : ἣ διπλῇ, ὅτι τινὲς 
γράφουσι σὺν τῷ ν, χαχῶς. 

480, Τὰ ἃ φρονέων, ρΡεηδαμΐ 665 οὔθ 568 
ΒΙΘΠΠ65: 856 ἢδπέ 51:1 66 5]6ῖ ἃ 565 ῬΥΟΡΙῈΒ 
Ῥθηβόθβ ; Ἰπροαπῦ ἴὰ οαυδ6. α᾽ἀρυὸδ 565 1π- 
ἸηἸὸγ 68 ῬΤΟΡΓΟΒ. 

482. Πάλιν τρέπε, γεΐένο νογ εξ, 6116 δὶ 
γΟΥΟ 5561 ΟΠ οιηΐη. ᾿ 

435. Πρὸς ἐνώπια, αὐ μανϊείος. 1] 5᾽ἀρὶϊ 
6 1ὰ τηιγΆ}}}6 δχιέγιθαγθ,, 16 Ἰοηρ 46 ἰὰ- 

46 }16 τόρμπαϊς. ἀπθ ρΆ!θυῖθ, Γι ΘΧΡΥ 55:00 

πρὸς ἐνώπια 5᾽ρη1Ε6 46 16 ον δϑ γοπηϊδό 
50 115 1ὰ σΆ]Ον]6 (6 1ἃ [ἀραάθ, 16 τἰπχθῃ ἀρθϑϑέ 

σοηΐτα ἰὰ ρῬᾶτοὶ, Ουδηΐ ἃ 1 ἐριτπὸΐε παμ.- 

φανόωντα,, 6116 πο ἴα!ς ἀυοαπο αἰΠΠοαϊτό, 
Ῥυϊδχα θη ἀ οἱ ΘΒ ρῬΟ5Ε 16 Ῥ 1415 οοπϑδίγα! 

ἄθ5 τηαϊόγίαιιχ 165 Ὁ]11ι5 υἱοθ5. οἵ 165. Ῥ]τ5 
τ ϑρΙ ΟΠ ἰδδαπίβ. Ῥουγίαπ! 46] 4 1165. ππ85 ργό- 
ἰεπάαϊοπῦ «ει Υ ἃ Πυρειραΐθ, οἵ 418 

)᾽ ὁρίὺϊθ. 56. σρρουίς ἃ ἅρματα. (65 
γόπη ᾿᾽ΟρΙπῖοπ 4 Επιδταῖῃθ ργόίδγα : θε- 
τέον ἄρα ἐνταῦθα τὴν λέξιν ταύτην 
ὑπερθατῶς εἰς τὸ ἅρματα, ὃ χαὶ οἷ- 

χειότερόν ἐστι μάλιστα. 
489. Οὐλυμπόνδε δίωχε, νεἶρο Οὐ- 

λυμπόνδ᾽ ἐδίωχε, σοπ γα πιο Ὡΐ ἅτιχ [4}0]- 
τὰ ἀ65 46 ἰὰ ἀϊοίίομ Ποιμόγιααθ, οὰ Ἰ᾽πρ- 

πιθηΐ π᾿ θϑὲ ρᾶβ8 ἴὰ γχὸρ!θ., τηλ]8 1 θχοθρίϊοι, 
Τοῖ [6 νϑῦθῈ διώχω 51651}166 ῬΓΌ5567, βΟΊΊ556. 

6δη ἰοαΐα δᾶϊ6. «ϑολοϊϊθα : χατὰ σπουδὴν 
ἐλαύνειν. 

440, Ἐννοσίγαιος, οοἸὰϊ 41] ἔθνδη]6 [ἃ 
ἴθυυθ, ο᾽ οϑιτὰ- ἀἴνε Νερίαηθ. Τὐόρι δῖε οϑὶ 

ῬΥΪδ6 ῬΟΩΙ 6 ΠΟΠῚ ΡῬΤΌΡΓΘ, ΘΟΠΙΠΊΘ Δ1]16 75 

Ἕχηδόλος, Γλαυχῶπις, Ὀλύμπιος, εἴς. 
441. Ἂμ βωμοῖσι, ὅτι σιιρ οίδιιδ,, ΒῸΓ 

ἼΠῸ δϑίνδάθ. Τ6 τηοῦ βωμός 65[ Ἰεὶ ἀδῃ5 

50} 5625 ῬΙΌΡΓΙ : ἐϊέναϊοι οὐ ᾿᾽Ὅπ ΡΪδθο 
4ΌΘΙψαΘ. οΠο56. 1,65. ϑϑολοίϊθς τηθητοππθηςξ 

ἀπ ναγαηΐο, ἀυσώνεσσι, 411 αἦΔΠ]]Θν 5. Π 6 

Θμαηρθ ΤΊΘπ ἅτ 56η8, ον ᾿᾿ἀμόων 651 Ἀι55] 

τπ6 οϑίχαἀθ : ἐν τοῖς Διογένους, ἀμδώ- 

νεσσι. Ο᾽ο5ὲ ΟΠ ϑῖρ06 411 ἀν: ἔμιι οοιϊα 
οογγθοῦοη, ὨΙάγπια : Χρύσιππος ὑφ᾽ ἕν 
προφέρεται: ὃ μέντοι Ἀρίσταρχος δύο 
μέρη λόγου παραλαυμόάνει, χαὶ προπε- 
ρισπᾶ: --- Κατὰ λῖτα πετάσσας, ἁγὰπὲ ἀέ- 
ῬΙονό ἀπ ν ῖ]α ἀ6 Ἰἰπ ραν -άθϑϑι5 : ᾿᾿ἀγδηΐ 
δηνοϊορρό αἀπὸ ὀϊοιε ἀ6 ᾿ἰπ. ϑολοίϊος : 

χαταπετάσας λινοῦν ἱμάτιον, ἁπλώσας. 

Οὐ έταῖς 1 βαρ ἀπ ορΡον αἰμϑὶ 165 ὉΠ αγβ, 

Ῥοιν ἰδ5. ρυόβουνου. ἐδ ἴοιΐδ ἀοιηπιᾶσθ. 

ὙογεΔΎΥ͂, 193-196, ἀδλπ5 16 ἀϊβοοιγδ ἐ6 

Ραπάανιβ ἃ Κπόο. 
448, Πελεμίζετ(ο), εοπομέϊοναξι»". (δ 

π᾽δδὲ ρὰ8 πῇ ὀρνυδῃ]οιηθηΐ νἹο] θη, πιὰ 15 1118 

5.0 }6 ἀρίταῖο., πἀπθ βουὲρ ἀθ σου 5. 1,6 
τοῦ πελεμίζω 5ἰρη 16, ἀ᾽ ἀργὸθ 1ὰ ττδ θα 
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Αἱ δ᾽ οἷαι Διὸς ἀμφὶς ᾿Αθηναίη τε καὶ Ἥρη 
ἔσθην. οὐδέ τί μιν προσεφώνεον οὐδ᾽ ἐρέοντο" ἡ Ὁ 

αὐτὰρ ὁ ἔγνω ἧσιν ἐνὶ φρεσὶ, φώνησέν τε᾿ 
ἂν ἘΝ :) " 

Τίφθ᾽ οὕτω τετίησθον, Ἀθηναίη τε χαὶ Ἥρη: 

Οὐ μέν θην χάμετόν γε μάχη ἔνι κυδιανείρῃ 

ὀλλῦσαι Τρῶας, τοῖσιν χότον αἰνὸν ἔθεσθε. 

Πάντως, οἷον ἐμόν γε μένος χαὶ χεῖρες ἄαπτοι, 450 

οὐχ ἄν με τρέψειαν ὅσοι θεοί εἰσ᾽ ἐν Ὀλύμπῳ. 

Σφῶϊν. δὲ πρίν περ τρόμος ἔλλαδε φαίδιμα γυῖα, 
Ὰ , , ᾽ ἰδέ , Ἷ , " 

πριν πόλεμόν ΟΕ Εν πολέμοιό εξ μέρμερα εργᾶ. 

Ἀν Χ 2 “ χ Ἵ ἄρ ἐν Ωδὲ γὰρ ἐξερέω, τὸ δέ χεν τετελεσμένον ἦεν 
οὐχ ἂν ἐφ᾽ ὑμετέρων ὀχέων, πληγέντε χεραυνῷ, η5 
᾿  ς « οἱ- δα “ ψ 2 Π 
ἂψ ἐς Ολυμπον ἵχεσθον, ἵν’ ἀθανάτων ἕδος ἐστίν. 

Ὡς ἔφαθ᾽" αἱ δ᾽ ἐπέμυξαν ᾿ΑἈθηναίη τε καὶ Ἥρη᾽ 
πλησίαι αἵγ᾽ ἥσθην, χαχὰ δὲ Τρώεσσι μεδέσθην. 
Ἤτοι Ἀθηναίη ἀχέων ἦν οὐδέ τι εἶπεν, 
σχυζομένη Διὶ πατρὶ, χόλος δέ μιν ἄγριος ἥρει. 60 

Ἥρη δ᾽ οὐχ ἔχαδε στῆθος χόλον, ἀλλὰ προσηύδα " 
Αἰνότατε Κρονίδη, ποῖον τὸν μῦθον ἔειπες. 

Εὖ νυ χαὶ ἡμεῖς ἴδμεν ὅ τοι σθένος οὐχ ἀλαπαδνόν" 

ἈΠΕ 46, πη δἐ ἐγ 6 6 πηοιυθιηθηΐ ἅνθα Ϊὰ ΠηΔ]π : 

παλάμῃ χιμεῖν. ΟἾδ5ὲ. ἀοῃς ἱπιρυ 6 Ὁ ἀπ 
τηθανθηθηΐ, Ρἰμίος 486 βθοοῦσοσ, Ουδπά 

Φαρίτον ἐρναπὶα ΠΟΙ αρο, Ἠοπιὸτγο αἷς ἐλέ- 
λιξε. ὕογεξ 1, ὅ:0. Αἰηβὶ πελεμίζετο, 
4101 φαΐθη 156 ἀὰπε [65 ἀτο ΠΟ ΠΠΔ1065, 1η61- 

4116 5:π|ρ] 6 πηθηξ ἀπ Ομ αἰατοπ. Ἐπϑίατῃ : 

προσφυὴς δὲ λέξις τοιᾷδε ἠρεμαίᾳ χινή- 
σει ᾽Ολύμπου. σαν τς αρροῦία πελεμίζω, 
ἈΪΏ51 46 πόλεμος, ἃ 1ὰ γηδπιθ σϑοη6 486 
πλήσσω, ἴτάρρεον. Μόπιδ ἄνες δδῖίε ἐΐγιπο- 
Ἰορῖθ, 1] ΠὟ ἃ τοι)οιγβ Ἰοὶ 46 Δ ἐδ αἾπι-- 
Ρυϊβίοη. 

4λά, ᾿Ἀμφίς, “δον διε, ἃ ἀϊδίαηοθ, ΕἸ]65 
6 5᾽ Δϑϑοϊθπὲ ροϊηΐ ἃ ἰθὰν θ᾽αθα. δοοοπέμ- 
πιόθ. 40] ἐξαϊξ ὑγὲβ ἀθ Τιριίογ. ϑελοίϊες : 
ἀμφίς" χωρίς. οὐχ εἰς τὴν συνήθη ἕδραν, 

ἀλλ’ ἀλλαχοῦ πλησίον ἥσθην. Ταρῖξτον ἔκαιε 
ἉΠΠ βίο ἃ οδὲ ἐϊοϊρποιηθπῖ, νου5 478-479 : 

οὐδ᾽ εἴ χε τὰ νείατα πείρατ᾽ ἵχηαι γαίης 
χαὶ πόντοιο. 

448, Θήν, ἐογέ65, ἀἀλγι5 τ] 568 ἸΤΟΏΪΩΠΘ : 

« οι π᾽ᾶνθζ ρᾶ5 ἀὰ ᾿νδαποοιρ γοῖ5. [Ἀ11- 
θεν...» [ἃ Ἰδφὸπ νυϊσαῖγα δήν ἀἶε, 
ἀομηθ ἰθ πηδπὴθ 56η5 : « οιιβ πἶανϑ ρὴ5 

Θὰ ΠῸΡ ἰ6 ἴθιὴρϑ ἀθ νουϑ ἰαξσπον, » 8511- 
νὰπὶ Ἠέγδο! ἀρ, Ηοτηὸτγο ἀνα ἀ1ι οὐ μέντον 

χάμετόν γε, εἴ μέντον ἐϊαϊῖ ἀπ στθο ἀ᾽ΑΥροβ 

οἱ 46 Οτὲξβ, ροῦν μέντοι, αϑϑι"δηογε, Ἐλι5- 
ταῖμ!6 οἱἕθ ἅ5562 Ἰοῃηρπϑιηδηΐῦ [65 ΘΧρ ΘΔ ΙΟ 5 

ἀ6. 66. ργαπηπλα 16 η., ΤῊ 15 ἃ ΠῚῚ6. 46. 5ἰπὶι- 

ΡῈ ουνΙοβιό. -- Κάμετόν γε 65 ἰὰ Ἰεφὸπ 
ἀς τοῦῖ ἰὸ πηοπάθ. Ἰὶηάονῖ 56} ἀόππὸ 

χαμέτην γε, Ἰδόοπ ἀθ Δοποάοίο τγα͵)θιόθ μὰν 
Αὐὶβίασιιθ οοπηπηθ [αδδαπὶ ἴὰ ἀἸοοη : 

τὸ δὲ χάμετον πρὸς τὸ πρόσωπον, 
ἀντὶ τοῦ ἐχάμετε, ὃ χαὶ συμφωνεῖ. 

4δδ, ΤΠ]ληγέντε, 16 πηλϑύμ]η Ρουγ. [6 

[παϊ πη ἀπ] πληγείσα. ογεΖ μ]ι5 Ππαὰξ, 

ν6 75 378, [ἃ ποῖβ 581} προφανέντε, 
457-462. Ὡς ἔφαθ᾽"... Νογο  Υ͂, 20- 

2ὅ οἱ 165 ποΐθϑ 511} οδ5 51]Χ ψϑ 8. 

463-46. Εὺ νυ χαὶ.... γον 62. μὲι5 Βαμε 
165 νοῖ5 332-34 φῇ 65 Ποῖθ5. 511) 665 ἔγοὶβ νυ 8. 



298 ΙΛΙΑΔΟΣ Θ. {Ὑ1ΠΠ 

ἀλλ᾽ ἔμπης Δαναῶν ὀλοφυρόμεθ᾽ αἰχμιητάων, 
. ΔΑ ᾿ ἣῃ 5 ΄ » 

οἵ χεν δὴ χαχὸν οἷτον ἀναπλήσαντες ὄλωνται. θὃ 
᾿] Ἁ [Ἀλλ᾽ ἤτοι πολέμου μὲν ἀφεξόμεθ᾽, εἰ σὺ χελεύεις" 

βουλὴν δ᾽ Ἀργείοις ὑποθησόμεθ᾽, ἥτις ὀνήσει, 
ε Ἁ , », “ Ὁ “ 

ὡς μὴ πάντες ὄλωνται ὀδυσσαμιένοιο τεοῖο. 

Τὴν δ᾽ ἀπαμειδόμενος προσέφη νεφεληγερέτα Ζεύς" 

᾿Ηοῦς δὴ χαὶ μᾶλλον ὑπερμενέα ἹΚρονίωνα 70 

ὄψεαι, αἴ χ᾽ ἐθέλησθα, βοῶπις πότνια Ἥρη; 
ὀλλύντ᾽ Ἀργείων πουλὺν στρατὸν αἰχμιητάων. 
Οὐ γὰρ πρὶν πολέμου ἀποπαύσεται ὄῤδριμος ἝἝχτωρ, 

᾿ “] Ὰ “- Π  Α 

πρὶν ὄρθαι παρὰ ναῦφι ποδώχεα Πηλείωνα, 

ἤματι τῷ, ὅτ᾽ ἂν οἱ μὲν ἐπὶ πρύμνησι μάχωνται, "170 

στείνει ἐν αἰνοτάτῳ, περὶ Πατρόκλοιο θανόντος. 

Ὡς γὰρ θέσφατόν ἐστι᾿ σέθεν δ᾽ 

406-468, ᾿Αλλ᾽ ἤτοι.... (65. {7018 ν6γ5 
Π6 50ηΐ Ροϊπξ δπ5 16 χτηδηιβουῦ 46 Ὑ ΘηΪ56, 
ἨΪ ἀλη5 ἴὰ θ᾽ ραν ἀ65. ἀπῖγο5. πη Παβουῖβ, 

ΤΙς οπὲ ὀϊό ρυὶ5 Η]ι5 Παυξ, οὐ 115 βδοπὲ ἃ 

Ἰϑὰν ῬΙασθ, ῬΟῸΣ ὀίγθ ἐγαπιθρου 65. 1οϊ, οὰ θα 

ΠΘ ἰ6ὸ5 ἀδθιηδηάδιδ μρὰ5. [ἃ Ῥϑηβύθ θϑὲ οοιη- 

ῬΙὸτα ἀργὸβ 16 νοῦβ 46, δὲ Τπηοὸπ ἃ ἴουῦὲ ἀξ 
4αληα 6116 ἃ [18 565 δβχοιιθ65. ἡ ΟΥΘΖ [68 ὑϑ 5 
356-37 δὲ 1ὰ ποΐβ 811 τεοῖο. 

470. ᾿Ηοῦς, ἃ Ἰλυγχογα : 

Οδϑὺ 16 ρόμι ει ἀπι ἔθη 05. 

474, Ὄρθαι, φ“μγγδχῖδοθ, 5᾽ ἐῖγ ἰδϑνό. 
470-476. Ἤματι τῷ,;....  δΥ5. τηὰρατόβ 

Ὁ) 0615 ἐἀῃ5 [6 πηδηιϑονιῦ (6  ΘηΪ56. ΟΟΠΊ 6 

Ασιϑίαγιο, ὰ Ρ] αράτε 465 τη ἀθυπ 65 [65 ἴὰ- 
χοῦ αἰ Ἰμ οι οατοη. ΟΠ ποῖθ 4116 165 πιοῖϑ 

ἀἰδπγλϊη πηαί]η. 

οἱ μέν ἄτι ργαπηθν ἀδνυγαϊθηΐ Ἀν ΟἾν πῃ ΘΟΥ-- 
γέ! ἀλη516 βθοοηά, οἵ 4,115 πδη ὁπ μὰ. 
ΤῈ ἀδαχιδπιθ ᾿πά 1 416, αἰ π-οπ, τα ἰαϊε ἴαυχ : 
σαν ῬαΐΡΟΟ] 6. π᾿ εϑὲ μὲ5 πὸ ργὲβ 65 παν 1068, 
Οἵ 1ὰ Ια 1116 401 56 Ἰῖνγο ἁπΐοιν 46. 50ὴ 
ΘΠΟΡΡ5. πὰ Ῥὰβ5 ΡΟΌΤ ΟΠΔΡ ἢ Θ5ρᾶ66 ἐϊροιέ 
“ΔΠ5 16 οαπηρ. Ηδυπο οἵ ἀ᾽ λα ΐσ 65 στο πθπ ποηξ 

16 ῬΥΘΠΪΟΙ 675, εἴ Π6 σΟπαάδιηποπΐ {86 16 

βθοομά. Οὐ] 165-85. ΟΡΟΙθηΣ 65 ἄοιχ 

γ6Υ5. Ραν[αΙοηθηῦ ἈΠ ΠΘη 65: « ἴπ6 

᾿πθυ ΡοΪαῖοη.. ἀἰ Πάρου, οὖν ρμους- το 
Ρέοβμέ οομπῖνθ 165. [ον η05. πὶ σΕν 16 Ποπιόνι- 

46 ; πηὰ15. 6116 οὐϊ ὁτό φοπίονπιο ἃ ἰὰ (06 
ἐ6 Πα, 1,65 τηοῦβ οἱ μέν, ΠΟῊ 51ιῖν}5 46 

οἱ δέ, 56μλ}}} 6 ηῦ ̓ μἀἸ 4υον 46 {πιρ 1 νοιι- 
Ἰὼ αἀἌΡου ὦ θηΐρου ἄἀπ|8. θ]115. 6 ἀότα}}5, 

ἐγὼ οὐχ ἀλεγίζω 

πη ἷ5. {0} 5᾽6ϑὲ ἀνγότό, δ͵]οιίαης δι] θη θη, 
ἐπ ἀθμοῦβ ἀ(α Ἰ᾽ογάγο ἀδ5 ἐὀνόποπιοπηϊβ : 

περὶ Πατρόχλοιο θανόντος.» Οπ Ρουγγαϊ 
πηόπιο, ἃ ἰὰ τὶσίθαν, [αϊτθ ΘΟ ΠΟΘ᾽ [65 

ἄοιιχ νθὺ5. ἅνεο 165 ὀϊέπηθηϊβ 46 1 7{|ἀε6. 

Τιὰ Ἰναΐδ!!}]6 οὐ Ῥαΐνοοϊα δὲ ἑὰό σΟΠηηΘΠ 66 

Ῥγὸβ (165 πᾶνγθ5, δὲ βοὰν ἰὰ ἀόΐεπβε ἀ65 

ΠάνΙΡο5:; δὲ δ δόραοθ ὀξνοίέ βῬϑαῖΐ ἐΐνα θη- 
ἴοπάπι, ἀπ ροϊπὲ οἷ 886. Του]αϊοπέ 165. σθν- 

ΤΙοΓα ἁπίοιν ἐὰὰ οαάαντο. ΠΠ καπε 46 βέρα- 
ΟῚ} 165 ἄδθιχ οεἰγοοπϑίαποθβ, ἐπὶ πρύμνῃσι 
οἱ στείνει ἐν αἰνοτάτῳ. ἝΟ᾽ 65 αἴπϑι 4π6 168 
ΘΟ ΠΟ] Ἰαϑἴθ5 βϑιι Ὀ] δ ηΐ ἀν οῖ" ἰονό 1ὰ αἰ β ου]τό, 
Ἐπιδίατ μα. ἀοοορίθ ποίτοπιοπί 165 ῬάγοΪ 85. ἐ6 

ΦαΡΙΓΟΡ ΘΟμηΠΊ6 ὉΠ ἴα] 41] 56. γνόϑ]βογα,, οἱ 

στεῖνος ο5᾽ ρου [αἱ ᾿Ἔβρ866 4 βόρανθ [6 
παν ἄτι [οσϑ5ό, δ ποῦ Ροϊηΐ ππὸ ΡΪας6 γ65- 

χαὶ ὅρα, ὅτι 
συνεχεφαλαιώσατο προεχθετιχῶς, ὅπως 
πιθανῶς διασχευάζῃ τὰ ἐφεξῆς - χεῖται 

δ᾽ ἐνταῦθα χαὶ τὸ προϊστορηθὲν στεῖνος 
μεταξὺ τῆς τάφρου καὶ τοῦ τείχους. 

477-488. Σέθεν δ᾽ ἐγὼ οὐχ ἀλεγίζω... 
Ταρίτον βἰρηῖῆθ ἃ ]1ὰπὸὰ 416 565. θυπ- 
ἀουϊοθ πθ 1πὶ βουυιτοπὶ 46 το, Ταδπά 

πιόπηθ 6116 ᾿ραϊὲ οιάον ἃὰ ἔπ ἰοπα 46 ἴ᾿τ- 

Ὠΐνοιδ, 6 ΟΠ ραρμΪΘ (65 ΤΊϊΔ 5. ναΐποιδ, 

ἀπ Ποῖ 6. 586 οοπίθηϊον, σουημηθ. οΟ]6 [αι 

βουγόθ βὰν 165. ψαἰβϑθάμχ : 

ἀπ] αν αἱ, (6. 56. ἴθμῖν ἃ ἀἸδίαπμοθ 6. 501 

ὄροιιχ, Οὐ ] 4 θϑταη5 νοϊθηῦ ἸοΣ ἀπὸ ἸΔ66 

Ρία5. ργοίοπαθ : αρίτον. σϑϑῖθσα ἱμόργαμ- 

14}0]6, φααπα πιόπιρ Ππποὰ ᾿γαϊξ ΟΠΘΡΟΠΟΥ 
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χωομένης, οὐδ᾽ εἴ χε τὰ νείατα πείραθ᾽ ἵχηαι 
,ὔ τ νν» 8 

γαίης χαὶ πόντοιο, ἵν᾽ Ιαπετός τε Κρόνος τε 

ἥμενοι οὔτ᾽ αὐγῆς Ὑπερίονος Ἠελίοιο 480 

τέρποντ᾽ οὔτ᾽ ἀνέμοισι, βαθὺς δέ τε Τάρταρος ἀμιφίς. 

Οὐδ᾽ ἣν ἔνθ᾽ ἀφίχηαι ἀλωμένη, οὐ σεῦ ἔγωγε 

σχυζομένης ἀλέγω, ἐπεὶ οὐ σέο χύντερον ἄλλο. 
[Δ ΄ ἀπο Ὄ ὙΥΈΝ ς ω )ς φάτο᾽ τὸν δ᾽ οὔτι προσέφη λευχώλενος Ἥρη. 

Ἔν δ᾽ ἔπεσ᾽ ᾿Ωχεανῷ λαμπρὸν φάος ἠελίοιο, η85 
ἕλχον νύχτα μέλαιναν ἐπὶ ζείδωρον ἄρουραν. 

Τρωσὶν μέν ῥ᾽ ἀέχουσιν ἔδυ φάος " αὐτὰρ Ἀχαιοῖς 
᾿Ὶ ,, “ " ΠΥ ᾿ ΡῚ ΄ ἀσπασίη, τρίλλιστος, ἐπήλυθε νὺξ ἐρεθεννή. 

Λ εθοαι Ἧς λ ἊΝ, ; πῆι 
Τρώων αὖτ ἀγορὴν ποιήσατο φαίδιμος ἔχτωρ, 

νόσφι νεῶν ἀγαγὼν. ποταμῷ ἐπὶ δινέεντι ἢ90 φι νε γάγῶν, νὼ εἴ Ἰξέντι, 
ΡῚ ῃ -- σῃ δ Π ὃ : - ἐν χαθαρῷ, ὅθι δὴ νεχύων διεφαίνετο χῶρος. 

Ἐξ ἵππων δ᾽ ἀπούάντες ἐπὶ χθόνα, μῦθον ἄχουον, 
9 

τόν ἡ Ἕχτωρ ἀγόρευε Διὶ φίλος " ἐν δ᾽ ἄρα χειρὶ 

Δχ δηΐου ἄθ5 τηούθηθ ἀβ 16 βέομιτν, 

ΟἴἾβὲ, ἀἸβθηΐ- 15, πη ἈΠ]Π βίοι πὶ βϑυηθηΐ 
Ρὰγ ἰὰ ϑέγχ. Μαῖβ 16 ἰθχΐθ π6 ρᾷγ]6 486 468 
οοἸὸγθ οἵ 46 ἀέρ᾽ε (χωομένης, σχυζομέ- 
νης); δὲ 1 θβχρ! τ: οαίίοι; ραν δὲ δἰπιρὶθ ἀοπηθ 
ἘΠ᾿ ΘΟΠΙΠΠΘηζαϊΓΘ δυ[Πσαπὶ 46 Ἰ᾽ ἀμφὶς.... 

ἥσθην 465 γεὺβ 444-44. 
480. Ὑπερίονος. Τι6 8501611 ἐϊαϊς, ἀτι- 

ὁπ, 815 ἀ Ἡγρέγιοη εὲ ἀβ Ἡμέϊα. [1,6 πποῦ 
Ὑπερίων, δσομηπηθ. πὸπὶ μα ΟΠ τη 86, 586- 
ΡῬαϊξ 105. ΡῬοὰν Ὑ περιονίων, οὲ ὀφαϊναι-- 

ἀγα ἃ Ὑ περιονίδης. ϑαϊναπὲ 406] (165-τ|η8, 
16 50161} ἀναϊδ Ῥυ15. [6 πο 486 50π ρὲγε, 

ἀργὸς φυ Ηγρόνιου δὰξ ὀϊέ ρτέοϊριι6 ἀδῃ5 
19 Ῥαγίασθ. ϑυϊναπὶ α᾽Δυῖνεβ, ὑπερίων, 

ΔΟΘΟΪό ἅτ τπηοῦ 50161], πῃ εδὲ «φαΐ ππ6 511π|- 
ΡῈ ἐριπἸὸῖθ Ρεῖρπαηςρ ᾿᾿οῖοι. ἀπ 50161] : 

ὑπὲρ ἰών, φιὶΐ πιαγοΐδ ἀμ-είθϑοιις εἶθ 
ποῖα. Ἐπ γόαϊπτό, Ηνγρόγιοη δϑὲ βιπηρ] 6πιθιΐ 
ἀπ αἴθ 50] γα, ἀοπὲ ἀπὸ τυ τΠο]ορὶθ Ρο5- 
τόγιθασα ἃ Ἠομπηὸνα ἃ ἴαϊξ ταπτϑιὶ 16 5016}, 

ταητὸξ 16 Ρόγε ἀπ 850161], 
487-488. Τρωσὶν.... 1.65 ΤΤΟΥΘΠ5. δ0ηΐ 

(Δοϊνέβ. θ᾿ πὸ ροινοῖν ΔΟΠΘν Ὶ ἰθὰν νἹοίοῖν : 
165. τθοβ βοπὲ μϑυγοαχ αἶνον {86} {1165 

᾿ϑρε5. 46. σόρις ροαν σορυοπάνα ΠΆ]θῖη6. 

488. Τρίλλιστος, ἴγοῖβ [018 μυϊέθ : ἀ6- 
τηὰ πη] 66 ἀνθὸ αἰ Ἰπδίληξθα ρυϊὸγοο - ομ]οῦ 6 

ἴουβΒ 165 νῦῖχ. Ἐμιβιδεῃθ : τρίλλιστος, 

πολυλιτάνευτος" ἐχ τοῦ τρία, ὃ δηλοῖ 
τὰ πολλὰ, χαὶ τοῦ λίσσεσθαι, τὸ πα- 
ραχαλεῖν. 

490, ἸΠοταμῷ, ἰ6 ἤθανο, ο᾽εδ:-ἀ -αἶτο 16 
ΘοδιηδηάΓα, 

491. Ἔν χαθαρῷ, ἐπι ριι"ο, ἀἀπ5 τὴ 6ῃ- 

ἄγοῖς πὸπ ἐποοιαῦγό, (θές οχρυθϑϑῖοπ 6ϑὲ 
οομηηθπῖόθ Ρὰν 66 41 518 : ἐὰ οἱ τι ἐς ραο 6 
αρραναϊδεαϊέ ἐπέρδ ἰδς σαάαυγδ5. ϑοῖον Ἐπ5- 

ἕαῖῃθ, 1 Υ ἃ ὑπ6 Ἰἀέθ πιογαΐθ, εἴ νεχύων 
ἀέρεπά 4 χαθαρῷ. Ηθοῖΐοῦ ἃ ἔπογομό 
τΠ6 ὉΪ]Δο6 41 π6 [ἀξ ροϊηξ δοα]]όθ μὰν ἰδὲ 
οαγπᾶρα, (61 βαρ Ρο56 Ὧπὸ ΠΥΡΘυθαῦθ. ὈΊΘη 

[οσίθ. ἄνϑο ἴα 5615 {π|όγὰ], 1 1Ἰἀέβ τπογαθ 

οϑ᾽ δοιιβτθηΐοημάθ ὄν ἀθπηπηθηΐ, Νουβ. π᾽ὰ- 
γῸ0Π5 ἄοπο ρὰ8 θθϑοῖὶη 486 τϑοοσν ἃ [᾽}γ- 
ΡουΡαΐβ. 

498-496, Τόν ῥ᾽ Ἕχτωρ.... Ζόποάοϊίθ 
γΘγ ΠΟ Δ1 665 4ααΐγθ ΥΘΥ5. ἃ οἄπ56 ἦα 

Περι: ἴα] ἅὰ ομδηΐ βἰχιὸπηθ, Ἄονο 
ΥἹ, 918-920. Αὐιβίαγσιθ ρϑηϑαϊΐ, ἃ οοη- 

ἔγαϊνθ, 486 1ὰ πιρηϊοι 46 ἰὰ ἰᾶποθ δϑὲ ρμᾶγ- 

τἰοα]ὸγοπιθπξ ἃ 8584 ρίδοθ ἴοὶ πιᾶπιθ. Αὐἱδ- 

[οπίοιι5 : ὃ δὲ Ἀρίσταρχος οἰχειότερον 

ἐνταῦθα χεῖσθαι λέγει, διὰ τὸ ἐν τῷ 
στρατεύματι διαλέγεσθαι. 1ΠΠ αὟΎ ἃ τίεῃ 
ἀδ διιρογῆα, 
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Ἂ ᾿ Ψ ΑΝ χ Τῆϑιν ,ὕ ΄ ἊΣ ἤ 
ἔγχος ἔχ᾽ ἑνδεχάπηχυ " πάροιθε δὲ λάμπετο δουρὸς 

αἰχμὴ χαλχείη, περὶ δὲ χρύσεος θέε πόρχης᾽ η98 

τῷ ὅγ᾽ ἐρεισάμενος ἔπεα Τρώεσσι μετηύδα" 

Κέχλυτέ μευ, Τρῶες χαὶ Δάρδανοι ἠδ᾽ ἐπίκουροι" 

νῦν ἐφάμην νῆάς τ᾽ ὀλέσας χαὶ πάντας Ἀχαιοὺς, 

, 

4}, » ΡῈ, Ἃ ΩΣ "ἢ . ἂψ ἀπονοστήσειν προτὶ [Λιον ἡνεμόεσσαν 

ἀλλὰ πρὶν χνέφας ἦλθε, τὸ νῦν ἐσάωσε μάλιστα ὅ00 
Ἂ Ἐ ᾿ ΚΣ ΚΑ τς δ ῃ λά ἌῊΞ ργείους χαὶ νῆας ἐπὶ ῥηγμῖνι θαλάσσης. 

’ Ἀλλ᾽ ἤτοι νῦν μὲν πειθώμεθα νυχτὶ μελαίνη; 

δόρπα τ᾽ ἐφοπλισόμεσθα- ἀτὰρ χαλλίτριχας ἵππους 
ὶ 

λύσαθ᾽ ὑπὲξ ὀγέων. παρὰ δέ σφισι βάλλετ᾽ ἐδωδήν" χουν το “ ' 
ἐχ πόλιος δ᾽ ἄξεσθε βόας χαὶ ἴφια μῆλα 508 

λί » ἊΝ ἢ δὴ Ὁ ῃ: 
χαρπαλίμως, οἶνον δὲ μελίφρονα οἰνίζεσῶς, 

οἴτόν τ᾽ ἐχ μεγάρων, ἐπὶ δὲ ξύλα πολλὰ λέγεσθε, 
ὥς χεν παννύχιοι μέσφ᾽ ἠοῦς ἠριγενείης 

χαίωμεν πυρὰ πολλὰ, σέλας δ᾽ εἰς οὐρανὸν ἵχη" 
͵ Ν ἈΤ.Β Ἷ 4 ! . Ἁ 

μή πως χαὶ διὰ νύχτα χαρηχομιόωντες Ἀχαιοὶ 510 

φεύγειν ὁρμιήσωνται ἐπ᾽ εὐρέα νῶτα θαλάσσης. 

Μὴ μὰν ἀσπουδί γε νεῶν ἐπιέξαῖεν ἕχηλοι᾽ 

ἀλλ᾽ ὥς τις χείνων γε βέλος χαὶ οἴκοθι πέσση; 

494-496. Ἔγχος.... Νογ62 ΥἹ, 919-920 
οἱ 165 ποίθϑ 80} 665 ἄθιιχ νεῖϑ. 

01. ᾿Αργείους. ... -Δέποάοξεα ὀουῖναῖς ἀπι- 
τρθπιθηΐ 16 νθὺβ : ᾿Αργείους χαὶ νῆας, ἐπεὶ 

Διὸς ἐτράπετο φρήν. Μαῖ5, οοπιπιθ εἰ᾿ 

Αὐἰβίαταιθ, ο6 π᾽θδὲ ροϊηξ {αρ1ῖο αὶ ἃ 
ἴα νϑηὶν ἰὰ πὰς : 6116 δϑὲ υθμι ἃ 808 

θαγο : οὐ γὰρ κατὰ Διὸς προαίρεσιν 
γὺξ ἐγένετο. 

ὅ08, ᾿Εφοπλισόμεσθα- ἀτάρ. Ἰ)ὰη5. 66 
γΟ6Γ5. ΘοΟΙη6 ἤἀη5 ἀπὸ οι ϊο αἰ λα γ65, 165 

ΘΡἈΠΉ ΠΝ Π]Θη5. Ρουθ ἃ ΑὐἹδίαυιιθ 

ἈνΑΙΘΗΣ [Ἀ1Ὲ αἰ5 ραν 6 1 ἰατηδ5. 1. να]ραΐθ 

ἀόπηθ ἐφοπλισόμεσθ᾽" αὐτάρ. Ζέποσοϊο 
ὀογίναι: ἐφοπλίζεσθον, 6 ἀπ6] Ροῦν ἰδ 

ΡΙαΣΙ6], δέ Ἰθοομ οδὲ σοἠθιόθ μὰν Αὐἰβίαν- 

46 : συγχεῖ δὲ τὸ δυϊχόν. 
ὅ06. Οἰνίζεσθε. Οπ ἃ νι οἰνίζομαι, 

ὙΙΙ, 472, ἀδληβ 16 βεὴβ8 ἀ᾽ αοὐδέθι" εἶιν νί. 

Τεῖ, 1] διρῃιῆςθ βθι!θπηθηΐ 9᾿6 ἢ ῬΓΟΘΙΓΟΥ, 

Θἢ ΔΡΡΟΥίου., 

ὕ08. Μέσφ᾽ ἠοῦς, Ἰυδαι ὰ 1 ἌμγΤΟνΘ. 16 

ποῖ μέσφα 681 τι ΒΥ ΠΟΠΥμη6. ῬΟῤΕ 6. ἐθ 

υέχρι.- 
509. Πυρά, 465 ἔδιιχ. ΟἾδε5ὲ 16. Ρ]Άν16] 

ἀθ πῦρ. 

6132. Ἀσπουδί, νεῖσο ἀσπουδεί : 5λη5 
ῬΘΙη6, 585 ΘΓ 5, ἃ ἰοἰδιν, Ἠθοῖον γὸ- 

σοιηπιϑπθ. αὐ. π6 [65 1αἶδβ8ὸ Ῥὰ5. [{ἰν 

8 Π5. ΟὈϑίδοϊο. 

518, Κείνων, ναΐρο τούτων. «ϑελοίϊες : 
Παρμενίσχος δὲ ἐν τῷ α΄ πρὸς Κράτητα, 
ὡς Ἀριστάρχειον γραφὴν προφέρετα:, 
ἀλλ᾽ ὥς τις χείνων γε. -- ΟΒέλος 

πέσσῃ,, 5οῖρπθ απὸ θ]6βϑινθ : ἰδ απ 0 ]65- 

5.06. 4ὶ 16 ἴαϑϑθο δουϊίνιν, ἀοπῦ ἰὰ ἀοα- 

Ἰδὰν 801: δ π8 6556 ἅνδὸ ᾿εὶ. ΑὐΥἹδίαυ {π6 ἃ 

ποίό Ἰοὶ 16 86η58 ραν οι ον 46 βέλος : ἣ 

διπλῆ. ὅτι βέλος εἴρηχε τὸ τραῦμα, ὁμω- 

νύμως τῷ τιτρώσχοντι. 1,6 νεν})8Ὲ πέσσω 
5.1 6 τηὐχιν, αἀἸρόγου, ΘΟΌΨΘΙ,, ΒΑ ΟΙΓΡΟΙ, 

Ἰοῦῖν απ θη. εἴς, ΠΠ οϑὲ θυ ῖ5. ̓ ΡοπΙ π6- 

τηρηΐ, Ἰοῖηξ ἃ βέλος. Αὐἱδορηαπο ἀθ Βυ- 

ΖΆΠ06 ὀουῖναιῖ πέσσοι. 
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βλήμενος ἣ ἰῷ, ἣ ἔγχεϊ ὀξυόεντι Ἰμένος ἢ τῷ, ἢ ξεγχ ἕντι, 
ΑΥΡΗΡ. ἢ Ρ- εὐ - 3 ᾿ χλλ ᾿ 

νὴος ἐπι ϑωσχὼν ινα τις στυγεησι χαι α ος Ὁ] 

Τρωσὶν ἐφ᾽ ἱπποδάμοισι φέρειν πολύδαχρυν Ἄρηα. 

Κήρυχες δ᾽ ἀνὰ ἄστυ Διὶ φίλοι ἀγγελλόντων 
παῖδας πρωθήῤδας πολιοχροτάφους τε γέροντας 

, δ Ψ , ᾿ 7 " λέξασθαι περὶ ἄστυ θεοδμνήτων ἐπὶ πύργων 

βγη λύτεραι δὲ γυναῖχες ἐνὶ μεγάροισιν ἑχάστη ἢ ὑξὶ - ἷ νωνς, μ. Ν ὁ ῦ Ι 
920 

πο μέγα χαιόντων᾽ φυλαχὴ δέ τις ἔμπεδος ἔστω 9 μεγ φ ἣ τις ἐμ. ς ᾿ 

μὴ λόχος εἰσέλθησι πόλιν, λαῶν ἀπεόντων. 
Ωδ᾽ ἔστω, Τρῶες μεγαλήτορες, ὡς ἀγορεύω. 

ΓΜῦθος δ᾽, ὃς μὲν νῦν ὑγιὴς, εἰρημένος ἔστω᾽ 

τὸν δ᾽ ἠοῦς Τρώεσσι μεθ᾽ ἱπποδάμιοις ἀγορεύσω. 20 

Εὔχομαι ἐλπόμενος Διί τ᾽ ἄλλοισίν τε θεοῖσιν χομ. υ. 
ἐξελάαν ἐνθένδε κύνας Κηρεσσιφορήτους 

[οὃς Κῆρες φορέουσι μελαινάων ἐπὶ νηῶν]. 
32 5 , ς 
Αλλ᾽ ἤτοι ἐπὶ νυχτὶ φυλάξομεν ἡμέας αὐτοὺς, 

617. ᾿Αγγελλόντων ο5ϊ ἃ 1᾽πωρόγαξ. 
6418. Πολιοχροτάφους; ἃιχχ ἴΘιηρ 685 σΓ]568; 

οἰ εδί-ἃ-αἰγ ἃ 14 ἐδίθ στίδθ. ϑολοίϊος : πε- 

πολιωμένους, ἀπὸ μέρους. ΟἾ 5: Ιὰ ὈάΓΠ6 
Ρουγ 16 ἴοαξ. ϑυϊναπὶ Ζαρὰ 65- ὰπ5, 11 [τι 
Ργθπάσθ ᾿᾿θχρυόβϑιοῦ. ἃ ἰ|ὰ Ἰθιτ"θ, βᾶγδθ 

41} 5᾽Ἀρὶε ἀ᾽ Ποπηπιθ5 θῃθοῖθ Ὑἱροαν θα, 

οἵ 411 οοπηηθησθηΐ 5θυ]θιηθηΐ ἃ συ ΒΟΉ ΠΟΙ, 

ΒοΙπα : « Ροΐεϑὲ ἔδιηθη ἤθε αὐ ργορυῖο α1- 
« οαηἕαχ 111, ΦαΊΡιι5 ον α, οἴϊατα νέγίαϊεζι 

« σεπδοίιις ἴαϊῖ, οὐ αἱ ρορία, Νοίαπι οϑὲ 

« Θηΐπι, Ομ Π|5. Ραγίθη) Ῥ ]Οσ πὶ οἰ 5 

« 48 Π| ΡΟΒ[ΘΓΙ ΟΣ ΘΙ 56 ΠΕ 1}6 ΘΔ ΠΗ 16ΠΊ, » 

519. Λέξασθαι, 56. μΡοπέον ρου ἰὰ πιυ]ΐ, 

δολοίϊες : ἀντὶ τοῦ ἐγχοιμηθῆναι. 11 γ ἃ 
Ρίιι5 46 1466 46 γσόμπηϊοη, (6. γάβϑοιη }]8- 
πιοπῖ. Οπ Ρϑὰξ πηόπηδ οηΐθηέν : 

ῬΡοιν ἴαϊτα θοόππθ βσαράθ ᾿ιϑαα᾽ὰα. Ἰοὰν, 

- Θεοδμήτων. 1,685 τοιηραχῖθ 46 ΤΓΟΙα 
ἀγαϊοπέ ἐξέ Νὰ {15 Ρὰν Αρο]Ἕοη οἵ Νερίαπο, 

γον. Υ̓ἹΙ, 452-458. 

31. Καιόντων ἃ [᾿Ἰπιρόγαϊ!, ΘΟΙηΠη6 
ἂὰ γογ5 ὅ47 ἀγγελλόντων. 

22. Λαῶν, 165 ΡΘ.ρ[65, ο᾽εδι-ἃ- αἶγα [6 
ῬδιρΙ ἁγηό, 165 5ο]  αἴϑ. 

534-625. Μῦθος... γ εΥ5 πηαγαπόβ ἀ ὋΠ)6]5 
ἀΠ5 ἰδ πηδπιιδοσιέ 46 ὕἴ Θηϊ56. Αὐ δία 486 [65 
ΘΟΠ ΠῚΠ6 ΘΟΠΊΠΠ6. Π6 ΘΟΙΓΟΒΡΟΠπάδηΐ ἃ χίοπ 

χόμπηϊν 

ἀδπ5 1᾽ 1ἰἱαείο ; ἀθετοῦνται δύο στίχοι, δι- 
ότι τῇ ἑξῆς οὐδὲν λέγει. Επ οἴει, Ηδοίον 

ΡΙΟπιΘΕ ΟἹ ἀθ [αϊνα αἢ ἀἰβοοιγβ ἰ6 ἰθπά6- 
πιὰϊα πλαΐϊη, οἱ 1] ΠἾὟΎΥ ἃ μὰ τρᾶσο ἈΠΠΘιιγ5 

ἄὰ ἀἸἰδοοῦγδ ἀπποποό, 
ὅ24, Ὑγιής, 51π ; σομνθῃᾺ}}]6 - [6] απ6 

ἴο σοχυϊθνρε ἰὰ οἰτοομπδίαπορ. 
5206. Βὔχομα! ἐλπόμενος. Μόποάοίε, 

ἔλπομαι εὐχόμενος. ΒΕΚΚΟΡ Δάἀορίε. οεἴΐα 
Ιθφοῃ, βαπῇ ἃ ὀουῖσο Βέλπομαι. 1)ὰ ταδίε, 
1 ἃ γο]θῖό 16 νεὺϑ ἃιυ θὰ5 46 ἰὰ ρᾶρθ, ἅνϑς 
ὅ29-ὅ3 οἱ δὅ27-529. 

627. Κηρεσσιφορήτους, Μιυιδοεὶς Μαΐϊς 

ααάιοέος, ἁταθπθθ μὰν ἀπ [ποδί ἀθϑίϊη. 

528. Οὺς Κήρες.... (6. νογ8 π᾽ δβϑὲ ιυσμα 

δ΄ο56. ππέζριαιιθ ἀὰ ποῦ Κηρεσσιφορήτους. 
Ανιδίασααπο 16 ἀφοίαγαι! Ἰπτουροϊό. Δέποάοίο 

π6 [ἀνα ρὰ5 πχόπιθ ὀουιξ, Αὐἰδίοπίοαϑ : ἀθε- 
τεῖται, ὅτι περισσός" ἐν γὰρ τῷ Κηρεσ- 
σιφορήτους τὸ αὐτὸ συντόμως εἴρη- 
χεν᾽ ὁ δὲ Ζηνόδοτος οὐδὲ ἔγραφεν αὐτόν. 
1 π᾿ 6ἐϑὺ ἀΔπ5 16 τη ππϑοσιῖ 46 ρηϊβε 4πἾἃ-- 

νος ἴ6 βίῃ 46 το]οῖ, 10})6]. 
ὅ29. ᾽πὶ νυχτί (ὀοιηπηα Ἀ1]||6ὰ}5 ἐπ᾽ 

ἤματι, Χ, 48) ἀὰλπ5 16 56η5 ἀ6 ἐπὶ νύχτα: 
ῬΡοιν ἰὰ πυϊξ, Οὐδ ἃποῖίθηθ. ἰθχίοϑ 

ἀοππαϊοηῦ πιόπηο ἐπὶ νύχτα. -- Ἥμεέας. 

Βοῖμε : « Ἥμέας ἱπορίιπι 6ϑί, δἰχυϊάθπι 
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πρῶϊ δ᾽ ὑπηοῖοι σὺν τεύχεσι θωρηχθέντες, 530 

νηυσὶν ἐπὶ γλαφυρῆσιν ἐγείρομεν ὀξὺν Ἄρηα. 
ν» " ῇ 9. . Δ ὦ Ἀ Δ 

Εἴσομαι εἴ χέ μ᾽ ὁ Τυδείδης χρατερὸς Διομιήδης 

πὰρ νηῶν πρὸς τεῖχος ἀπώσεται, ἤ χεν ἐγὼ τὸν 

χαλχῷ δηώσας ἔναρα βροτόεντα φέρωμαι. 
Αὔριον ἣν ἀρετὴν διαείσεται, εἴ χ᾽ ἐμὸν ἔγχος 585 
μείνη ἐπερχόμενον " ἀλλ᾽ ἐν πρώτοισιν, ὀΐω, 

χείσεται οὐτηθεὶς, πολέες δ᾽ ἀμφ᾽ αὐτὸν ἑταῖροι, 

« ᾿ιοβίθϑ Οὔϑουυ ΠῚ οὐαηξ, ΠΟ ἰρ5ὶ Ττο- 
« 7λπϊ. ῬγοβΆ ον δου ποιθ ἥμέες, 4αοά 

« ΨΟΙΘΟΡ Π6 ΑἸϊὰ5. Ζπο 16. τοϑεϊ θη άτιπὶ 5} 

« Ἠοπιοτο. » (δῖε δουγθοίοη οϑί ᾿ππῖ1|6. 

1,65 ΤΟΥ ΘΠ5 Π6 Ρϑανθηΐ 56 θη σαγάθι δχ- 

τπηόιη65 4αἾ 6 ΒΡ Ι ληΐ ἰχὸ5- ἃ το πΕ]ν θη θηΐ 
165 ατεοβ; οἵ ἥυέξας ἀοηπα ὑπὸ 1466 οοπι- 

ΡΙδῖθ, ἰὰπάϊθ απ ἥμέες πὸ 5ογαϊξ σιιὸγθ 
«αΐὺπο ματα δὲ ἀπ μου ]ο, 

δ80. Ὑπηοῖοι, ἀὸδ ] ἀπγοτα. Ο᾽ δβϑὲ 1᾽δά- 
Ἰδουι [ροῦν Τ᾽ λάνουρθ. Ὑ νι, Εἰ πόϊάο, ὙΠ, 
4ἀθδὅ : « Ν«ο πηϊηι5 ἤηθα5. 56. γπηαξι ἐϊπτι 5 

« ἀροβ)αῖ, » 

ὅ831, ᾿Ἐγείρομεν 11 510] ποι, Ῥοι 

ἐγείρωμεν. 
5382. Ὃ 6ϑ8ὲ οιπρμδῖαιο : ἴ6 ἰατηθαχ, 
δ8δ-ὅ41. Αὔριον.... Ομο] απ 685-ἰιη8 468 

ἀογπίογβ ὀἀτἔθιγ5 παθιιθηΐ 665 βαρύ γ6 5 Θηΐ 6 
ΟΥοοΠοῖ5. ΠῚ οϑὲ οουΐαιη {π᾿ Ποῦ ΘΧρυη6 

ἄδυχ ἴοἹ5 1ὰ σπόιηα 146, ΘΟ μλπ|6 16 ΤΟΙΠΠΆΓΠ 6 

Αὐἱδίοπίουβ : εἰς γὰρ τὴν αὐτὴν γεγραμ- 

υένοι εἰσὶ διάνοιαν. Μα15 165 ἄδιιχ ἔἌ(ΟΠ5 
ἀοπὶῦ ρᾷ}]6 Ἡδοῖου αἰ ὸγοπὲ τοϊαϊοπιθμΐ 
Τπη6 ἀδ ᾿᾽δαΐγο, οἵ 1ὰ ἀθυπιὸγο ϑποΠόγιϊ 51 

Ιὰ ργοχπηϊὸγθ. 1,6 μέγοβ οδοὲ θ᾽] εἴπ ἀἶθβροῖν οἱ 
ἀδ οοπῆληςθ, δὲ 1] ναὶ [αν Ῥάγία σου 665 
Β6 πο πΐβ ἃ 500. ἀπά!ζοινα. Π6 ἰὰ 50η ἴπ- 

βἰϑίαποθ. [,ἃὰ σόρόϊποι 46. αὔριον ἔα τιπ6 
ΤΡ Π5] 10 Ἀπ ΡΆ 0 ]6 (6 1ὰ Ῥυθιμι λα ἘΧρυ65- 

βῖ0η ἃ [ὰ 5θοοθά6 : « Τ)ετηλὶῃ τηδϊη 7 ἀπγα] 
γαϊβδοη ἀ6 Ὀιοιηδάθ οὐ 46. 585. ἈΠῚ15 [65 Ὁ] 15 
νἈΠΠ]απῖβ : οἱ, φιαπά ἰ6 σοοἰοῖξ νἱοπάγα 

ὀοϊαῖνον [6 7οπ" ὧδ ἀθηιαῖη. ἘΛ.6 νουάγαιβ 

ἔχ ἀτι581 δὺν 46 ἀθνυοπῖν τ ἀ161ι; {116 76 51115 
δὲ (6 γϑρουΐον ἰὰ νἱοΐοῖγο.» (δ. π᾽ δβὲ 

Ροϊηΐ Ἰὰ ἀπὸ ρίιγο ταπτοϊορίο. (θη δῦ θΊ6Π 
ΤΠΟΪΠ5 ᾿Π6 Θποορο, λπ5 ἢ πηρ Πα 6. Ροό- 

εἶχα ἀθ ᾿οσὶρῖπαὶ, Οδροπάαπιε Αὐϊδίαναο 
ἀπιθὲ ΖαἾὮ Ὑ ἃ ταυτοϊορίο, ΟἾ δὲ σα. 4} 
᾿μ παῖδ δὴ. πηθεζαμῃ! 1 ἀπεϊβῖριημα ατχ ἔγο 5 
γο5 ὕϑῦ-97 οἱ ἴὸ μοϊπΐ ἃιιχ ἔγοῖ5 γ6 15 

ὅ98-ὕλο, ,ογο, ἀλη5 ποίτο “ρροηπάϊοο Τ], 
Ια γϑοιβοαῖίοπ. 65. βῖρμεβ ἐθ ὙΠ]οϊδοι 
μὰν ΡΙ γ σουθ. Οἱ Ροαΐ ἄοπο ἃ ἰὰ υἰραθαν, 
560 η Αὐἱδίαυ {π6, ΘΙ ΡΡΥΙΠΙΟ οὐ 165. ΥΘΥ5 
ρ85-587 οἷ 165 ἔγοὶβ βυϊγαηΐβ, 6 γοὺ5. ὕ4] 

γρδίθγαϊ δ, δὰ του ὁταὶ ἀθ οαπ56. Δόποσοίο 
ἀγαὶδ γεϊραπομό 165 ἴγοὶβ Ῥυθηἶογβ. Αγίϑίος- 

ποθ : Ζηνόδοτος τοὺς πρώτους τρεῖς 
οὐδὲ ἔγραφεν. Ζέποδοϊε ἐϊαὶξ βάδ]ο αἴπδὶ 
ἃ 588 Ῥγαΐΐψιθ ογάϊπαῖρο οα ἴαϊξ ἀθ τόρέ- 
ποπ5: δὲ ρϑαΐ-ὀΐγο ἀρ! 4 α11-1} αἰιδ8ὶ 508 
ΡΥΪποῖρα ἀθ ϑυρριοδϑδίοθ διὰ τὸ ἀπρες- 
πές : 11 τοπάαϊ Ηδοΐοῦ. τὰ φρο Ρ]ὰ8 

βᾶρθ, 6ῃ 1αἱ ὀΐδηξ τιὴθ 46 565 [αῃίαγοη-- 
παάο5. Αὐὶβίαυ {6 [αϊϑαϊε Υ ΠΆΓΟΥ 486 165 
γϑῖ8. ὅ98 -ὅ40 5οπΐ ροιγίαπι [ἃ [Δ η Άγ ἢ-- 

παάθ ἴὰ μ]υ5 ἰογσίβ : χαυχηματικωτέρους 
εἶναι τοὺς λόγους. Νίαϊ5. οα΄ π6 γνοϊξ ρΡοϊπὲ 
4 δἂξ ἐουπιθ!]οσηθπὶ ργοποποό. οοπΐγΘ 

δὰχ 1᾽ αἰπέϊτο8ο. Αὐἱδίοπίοαβ : ἐγχρίνει δὲ 
μᾶλλον ὁ Ἀρίσταρχος τοὺς δεντέρους. 
Νοιι5 π6 Ροῦνουβ σαῦνο ΒαΡΡΟΒῸΡ 416 ἐγ- 
χρίνει 5018 ἀὰπ5 16 856πη5 46 ἀθετεῖ. ΠΠ πὸ 
γϑοῖο 4 Ἀ1Π|6ὰγ5 ἀουπο ἔγᾶςο 46 ]ὰ ργόζοπαάιιθ 
αἰπότοσο ἀ᾽ Αὐϊδίαυαιο. Ῥὰβ πὶ 5οὰ] 465 ὙΘ 5 
ὅ8ὅ--541 π᾿οϑὲ ππὰνααό ἀθ 106] ἀὰπ5 16 
τη Ππϑους ἀθ ἴρμπιβθ. [ἃ ποῖθ 46 ΠΟΙ5 
γοποη5. 46 ἐγαηβουῦνο οεὲ ἰἴὰ βεόι]θ 4] 

ἴοῦοθθ ἃ Ιὰ φαοβείοθ. αἰ Δα πο πειοῖιφ. [65 
ἀπ 65 δοηΐ (65. ΤΘΠΠΔΓ 165 ᾿Π5Ι σα ΠΗ ἴ65 : 

511 ΠΟΥ ΠΟρν ΡῈ ἀπ πιοῖ, σὰν 16 σαγδο- 

τὸγο Φαγῴανρα ἀκ ϑοιπαῖς αἰ ςξοϊου (τὸ 

ἀγήρως διὰ τὸ ὠ..., βαρδαριχὸν τὸ εὕ- 
χεσθαι τὰ ἀδύνατα). 1] ε5ὲ [Δσμοιχ 56ιι- 

Ιοθπΐ 4π6 ἰὰ ποῖβ ἀ᾽ Αὐϊδίοπίοιιβ 5011 ππὰ] 
γξαϊρόρ, δὲ χὰ6 16 βαναμῇ. Θομπρ ]αἴθιιν (65 

ϑολοίἑος Α αἷϊ πόρ!Πρσό 46 ἀοηπον ἃ ποίο 46 
ῬΙάγπιθ, 5015 ργόϊξοχίθ {πιὸ Ὀιάγπιθ 501} 

105. πηθπιθ5. ΟΠ 565 «π᾿ Αὐϊϑιοπίοιβ. ΠΙάγ πη6 
165 ἀἰβαδ ἢ. ἔθυ Π165 οΪτι5 οἰ αῖγ5 Ρθαΐ- ιν, 

86, Ἣν ἀρετὴν διαείσεται; σμάπι φί"- 

νισυυ: 
ἥ: 

ΣΝ 
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ἠελίου ἀνιόντος ἐς αὔριον. Εἰ γὰρ ἐγὼν ὡς Ι“ [ “ ξ ςς ϊ . ) Ὗ 2 ἣ ς 

εἴην ἀθάνατος χαὶ ἀγήρως ἤματα πάντα ὧν ἢ Φ ἢ τ ἢ} ! ᾽ 

τιοίμην δ᾽ ὡς τίετ᾽ Ἀθηναίη χαὶ Ἀπόλλων, δ40 
ΕΟ ΒΥ. χὸ Χ έ 3 Ἷ 
ὡς νῦν ἡμέρη ἣδε χαχὸν φέρει Λργείοισιν. 

[ Ο " " ΝᾺ Ὁ 

ὡς “Ἔχτωρ ἀγόρευ᾽" ἐπὶ δὲ Τρῶες χελάδησαν. 

Οἱ δ᾽ ἵππους μὲν λῦσαν ὑπὸ ζυγοῦ ἱδοώοντας, 
δου Δ) ς ,). Ο .ν δῆσαν ὃ ἱμάντεσσι παρ᾽ ἅρμασιν οἷσιν ἕχαστος " 

ἐχ πόλιος δ᾽ ἄξαντο βόας καὶ ἴφια μῆλα 
χαρπαλίμως, οἶνον δὲ μελίφρονα οἰνίζοντο, 
σῖτόν τ᾽ ἐχ μεγάρων, ἐπὶ δὲ ξύλα πολλὰ λέγοντο. 

[Ἔρδον δ᾽ ἀθανάτοισι τεληέσσας ἑχατόμθας. 

Κγίσην δ᾽ ἐκ πεδίου ἄνεμοι φέρον οὐρανὸν εἴσω 
[ἡδεῖαν - τῆς δ᾽ οὔτι θεοὶ μάχαρες δατέοντο, 990 

οὐδ᾽ ἔθελον" μάλα γάρ σφιν ἀπήχθετο Ἴλιος ἱρὴ 
χαὶ Πρίαμος χαὶ λαὸς ἐὐμμελίω Πριάμοιο!. 

Οἱ δὲ, μέγα φρονέοντες, ἐπὶ πτολέμιοιο γεφύρας 

εἴατο παννύχιοι" πυρὰ δέ σφισι χαίετο πολλά. 
«ς Φλνν αν κα - Ὡς αν ᾿ ᾿Ὶ Ὰ Ψ Ὡς δ᾽ ὅτ᾽ ἐν οὐρανῷ ἄστρα φαεινὴν ἀμφὶ σελήνην 

ἐμέθηι μογϑρθοίαην παφεῦὶέ, 11 8Δπτὰ ἃ ποῖ 
5᾽6ἢ. ἔθη 5111 800) ΘΟΙΙΓΔΡΘ : 1 5878 5} οϑί 

νγαϊτηθηΐ πῃ Πόγοβ, 

ὅ88. Ἠελίου ἀνιόντος ἐς αὔριον, φιαπά 

ΙῈ 50 161} πηοπίογα ροῦν ἀδιηαὶπ : ἀθιηδίη, 

ἀὲδβ 16 πιαϊϊη, Επδίαϊ με : αὔριον" ἕωθεν; 

ἅμα ἡλίου ἀνατολῇ. 
δάδ-ὅ4ά6, Ἔχ πόλιος.... δἴογοξ. Ρ]118 

μαπὲ ὅ0δ-δ06 δὲ ἴὰ ποῖβ 51: ἴα ἀθαχιὸπι 

γο 18. 

δ48-ὅὅ2. ΓἜρδον... (6. ἴα) 16αι τηᾶπα 8 
ἄἀπ5 ἴοι5 168 πηϑημπβου 5 ἀθ 17Π|αἀά6. ἴπ 

56} ἀ65 5ἷχ υϑὺ8 (49) Ξ5Ὗ ἔγοπγνθ, δὲ 616 πὶ 

Ἰδὰ 46 ἰοὰξ 66 ραββϑᾶρθ : Κνίσην δ᾽ ἐχ 
πεδίου... Οπ ἰρποῦα ρουγααοὶ 165 ΑἸθχαη- 
ἀγίης πἶοπὲ δάμη] 416 66. νοὺβ ἐπ85 θὰ 

τοχίθ. Ῥ]αΐοπ οἷΐθ '6Ὲ Ῥαβϑαρθ δπίθν, 488 

16 Ζδιιαϊόγηθ Αἰοίδίαα, οἵ 11 16 οἰΐο οοπητηθ 

ἔϊαπε ἀ᾿ Ἤοπιόγθ. ὕογθζ 165 ΟΕ παννοβ 46 
ΡΙαΐομ, ρᾶρε 249, Ὁ. Τρ ήἠϊέοιν ΒΆγπ63 ἃ 
γότα 1 ἃ Ιϑὰν θ]αοθ 165 “ιιδέο ὑ6ῦ5. βαρρυῖ- 
πηό5., δὲ ἀδθρυΐὶβ ἰου8 οἡ 165 ἰτόινο ἀδη5 

ΡΓΘΘ4.6 τοιιΐθ5 165 ὀά!οπ5 ἀ6 1’ Ζἰακο. 
561-52. Ἴλιος.... ογο ΙΥ͂, 164--6ὅ, 

εἰ Υ͂Ι, 448-449, 

00 

ὅδ8, Ἐπὶ πτολέμοιο γέφυρας, 8.1 1᾽65- 
Ῥᾶθθ 411 βόραγαιτ [65 ἀθιχ ἃνπιόθϑ, ὕουθζ [ὰ 

ποίρ Υ͂, 3574. Τὐοιαρίοι 46 1᾽δοσιιβαι, ἄγθὸ 
ἢ σοῦ 6 οομηπι εἵατο, πὰ τυἵθῃ 46 ρ]αὰ 
δχίνδουἸπαῖγθ 4π6 66 σα ἃ νὰ μθὲι5 μαὰξ 
γϑὺ5 442-448 : ἐπὶ θρόνον ἕζετο. Ῥοαν ἐΐ᾽θ 

Ῥοϑὲό φυθίψαθ ραν, 11 ἴαπιξε γ δέ) 6 φϑγιι 

ΘΟΙΏΠΙ6 ῬΟῸΣ δΐγ6 511} πῃ 8όρ, 1] ἔατιξ ἅν ΟἹ 

ΡΙ5 ἰὰ ρϑὶπθ 46 8᾽55601},) 66. 4] οϑὲ πῃ 
τηοιινψοιηθπῇ, ΠῚ Ὑ ἃ 6π ἰαΐϊπ ἀ65 ΘΧΘ ΠΡ ]68 
ἃπα]οραθθ. Ομ πὸ ἐποέφέθ 6 νϑεέϊρία ἀυι551 

ΡΙθπ 416 ἐηϑὲδέογ νοϑοέϊρῖδ; οἵ ροστέμς {γι 58 

ἴχοῖνθ ἅνθο ᾿᾿δοσαβαι, ΟΠΘ] {165 ἈΠΟΙΘΠ: 

τοχίθβ ἀοππαϊθηΐ γεφύρῃ δὰ ἰἴδὰ 46 γεφύ- 

ρας. Μαῖβ ΑΥἰϑίαναθ ἃ ργέίόνγό 1᾽ἀδοαβαξιῖ 

ῬίανΙ6], 

δδδ-δδ6, Ὡς δ᾽ ὅτ᾽ ἐν.... 1,65. ΟΥΠ ΕἸ 4165 
46 Ἰ᾽όςο]6 ἀ6 2.16 ἑαχαϊθπξ 65 γϑ 5 ἀἾἾπορ- 

16; ον, Ρ]ὰ5 1 ᾿ὰπ δϑὲ ρ]θῖηθ δὲ θυ η] αηΐο; 

ΠΊΟΙ5 165 Ὡϑίγοβ ομΐ α ἔοϊαί, Αὐἱβίαυαιιο 

γόροπαάαι!ς ΖαῚ} μ6 5᾽ἀρὶξ μΡὰ8 46 ἰὰ [πη 

ἀλη8 8ὅ0η μ]θίη, οἵ 416 δηναμίθ πθϑῖ 

4αππθ ὀριπὸΐξο ἀ6 παΐαγο. Ἐπϑίαι πο : ἀλλὰ 
φαεινὴν λέγει, χατὰ Ἀρίσταρχον, τὴν 
φύσει τοιαύτην, χἂν μὴ πλήθουσα εἴη 
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" .“ 5, ἡ ε ΝΡ 

φαίνετ᾽ ἀριπρεπέα, ὅτε τ᾽ ἔπλετο νήνεμος αἰθήρ 

ἔχ τ᾽ ἔφανεν πᾶσαι σχοπιαὶ χαὶ πρώονες ἄχροι 

χαὶ νάπαι οὐρανόθεν δ᾽ ἄρ᾽ ὑπερράγη ἄσπετος αἰθήρ᾽ 
, 4 ΨΝ Ν έ Ὰ ῃς δ , ἄν 

πάντα δέ τ᾽ εἴδεται ἄστρα, γέγηθε ὁέ τε φρένα ποιμὴν 
" ΣΧ 

τόσσα μεσηγὺ νεῶν ἠδὲ Ξάνθοιο ῥοάων 9600 

Τρώων χαιόντων πυρὰ φαίνετο ᾿Ἰλιόθι πρό. 

Χίλι᾽ ἄρ᾽ ἐν πεδίῳ πυρὰ χαίετο᾽ πὰρ δὲ ἑχάστῳ 

εἴατο πεντήχοντα, σέλα πυρὸς αἰθομένοιο. 
Ἵπποι δὲ χρῖ λευχὸν ἐρεπτόμενοι χαὶ ὀλύρας, 

ἑσταότες παρ᾽ ὄχεσφιν, ἐύθρονον ᾿Ηῶ μίμινον. 

φωτός. Ἑυίαμιο γτέρὲϊε Ἰὰ 66. «υΐαναῖν ἀξ 
ΑΡοΪ]οπῖμ5 : πα ῖ5 ΠΟῖι8. ἈΥΟῚΒ ἴὰ ποῖος τηδιη8 

α᾽ Αὐἰδίασαιθ : σελήνην οὕτως οὐ τὴν τότε 
οὖσαν φαεινὴν, ἀλλὰ τὴν χαθόλον φαεινήν. 

δ67-ὅδ8. "Ἔχ τ᾽ ἔφανεν.... 1.65 ἐἀϊουγ5 
τη ουμ65 πιρίϊοπί ο65 ἀθοχ γθὺ5 Θαΐγο ΟΤῸ - 

οΠοῖ5. 51 οὰ 165 γϑίχαῃομθ, ἡ] δὲ ἀα ἢ ο1]6 ἀ6 

ΘΟ ργ μγ6 ροῦν 4001 16 ροδία αἴξ πάντα 
δέ τ᾽ εἴδεται ἄστρα, τὐδδιτὸϊ ἀργὸβ ἄυ ον 
ας ἄστρα.... φαίνετ᾽. ἀριπρεπέα. Ανθο 
665 ἄδιιχ γϑῖϑ, ἰὰ υϑρυδα οϑοὺ τουῦΐθ παΐα- 
ΤῸ }16. 115. πομὶ α᾽ λαΐγα ἴογε πὸ 46 56 γ- 
ΤΟΙ͂Ο ἈΠΠ|Π]|δι5, ΧΥ͂Γ, 299-800: ον 115 
βοπί ίονε θδαᾶιχ, δὲ 115 δοῃδνεηΐ ἰὰ ροϊη- 
ἴασο, Ζέποάοϊε 165 ἀνὰ Θαρ ΡΥ πηό5. 1ο], οἱ 
Αὐιβίασαθ 165 ἃ πηᾶραόβ αἰ ὍΒΡ6]5; ΙηΔ15 

Ιὰ σαϊϑδοπ α αἰμιόψοβα αἰόριιόθ μὰν Αὐὶβῖαν- 
46 π᾽εδὲ ρμοϊπὶ ρυοβαηΐθ : ἀθετεῖται, ὅτι 

οἰκειότερον ἔχει χατὰ τὴν Πατρόχλονυ 
ἐπιφάνειαν (ΧΥ͂Ι, 299). Καὶ ὁ ἑξῆς συνα- 
θετεῖται αὐτῷ ἐχεῖ γὰρ αἰφνίδιον βού- 
λεται ἐπὶ λάμψιν παραστῆσαι αἰφνιδίως 
Πατρόκλου ἐπιταφέντος. (δ 4] δὲ τηϊθαχ 
ΔΠΠΘΙχ5. Ῥοαξ Θηοοσο ὀΐγο ὈΊθη 1οὶ. 

δῦὅ8. Οὐρανόθεν, ἀἾδμ παυὺΐ ἀὰ οἸ6] : 
Ῥᾶτ ἰῈ μαὰΐ ἀπ οἰεΕ]. --- Ὑπερράγη, 5651 4ό- 
Ἰνώ: 5᾽6ϑῦ ουνθγί ; 56 ΤΠ Ο ΠΤ 5815 ψ 65. 

069. ΠΠουιμῆν 65} 1οὶ 16 νοῦν. δολοίϊος : 
ποιμὴν ἀντὶ τοῦ βουχόλος" διὰ 
νυχτὸς γὰρ αἱ βόες νέμονται. 

δ60. Τόσσα. Οἰιοίψιο85. ἀποίθηβ ἰθχίθβ 
Ῥογίαϊθηϊ τοῖα, ἀ᾽ ἁυυΐγο5 ὡς τά. 

ὅ62. Χίλι(α). Δέποδοϊο ὀονίναῖς μύρια, 
αἰχ τ1Π16 ; ΟΠ 6 ᾿πη ροββι}}}6, οοιαπιο 16 [αἱ 

Οδουνον Αὐ]δίαν 6, μαΐϊδαιο [65 'ΓΓΟΥΘΗ5 

Ὁθ0 

οἵ ἰϑιιῦθ 41ΠΠ105 βοπὲ τηοΐη85. ΠΟΙΌΓΘΙχ 4116 

16ε5 ἄτϑοβ : διὰ παντὸς γὰρ τοὺς βαρθά- 
ρους ἐλάσσονας τῶν “Ἑλλήνων συνίστησι. 
Τριπαόβπιὶ μυρία πὸ 56γαϊξ πηὸπηθ Ῥὰδ "0, 

ἃ σαυδ6 ἀπ πεντήχοντα, νεγ5 δ68, 4] εϑΐ 
πῇ ποιιθγὸ ἀόβπι, Ο᾽ οϑδὲ ὀνϊ ἀθπιπηθπὶ οεἰη- 

4αδηΐθα πλ1}}16 Ὠοπηπηο5 4 Ἠομπιὸγο ἃ νοῦ] 

ἀϊνε, --- Ἰλιόθι πρό, ἃ Πίομ δα ἀνὰπξ, 
ο᾽εδὲ -ἃ - αἶγα δὴ. ἀγαπὶ ἀ᾽Πομ (πρὸ τῆς 
Ἰλίου). 

ὅ68, Πεντήχοντα, 5οιιδτοηΐοπάμ ἄνδρες: 

οἰπαιδηΐο σΌΘΡΡΙΟΓ5, --- Σέλα Ρουν σέλαϊ, 
οἵ πηόπιθ ρον ἐν σέλαϊ : ἀὰπ5 ἰὰ Ἰπδὰγ: 

ὁο]αϊτόβ Ῥὰν ἰὰ Ιπθαν. Οπ ΘΙ Φα 5-ὰπ5 ΠΙκα]θηΐ 
1οὶ σέλας, ἴαμιθ56 Ιδφου 41} πὸ ἀοππα ἁποὰῃ 

5615. δολοίϊος : σέλαϊ (μοο ἐδὲ σέλα, Ἰ᾽ϊοΐὰ 
ἐϊαπὶ δάβον 1) δὲ γραπτέον, οὐ σέλας. 

δ0ὅ, ᾿Εὔθρονον, ἀ55156 5110 τιὰ θ»6ἅτπι ον, 
ϑολοίϊες : ἐΐθρονον᾽ βασιλιχὸν ἢ χαλὸν 
ἅρμα (ἔχουσαν), μεταληπτιχῶς. Ἐπ εἴϊεξ, 
᾽Ἰαές ἀε θρόνος γτονϊθπὶ ἃ ο6}16 ἀ6 δίφρος; 
εὐ δίφρος, ἰδ 5Βἰόρα ἀὰ οἰνὰτ, δϑὲ βδοινθηΐ ὈΥῚ5 
Ροῦν [6 ομὰν Ππ- πηόπηο. ---ο Ν οι ἄν οη5 ἀό]ὰ 

γϑιμαγαό σομ θη [65 ΑἸθχαπάγμβ ἀναϊθπῖ 
δὰ ἰὰ τπαΐη Πδαγοιιθθ ἀλη ἰ6 Ὁμοὶχ (65. 
Ῥάϊι565 4] τουπηϊποπΐ οἰδσαμ 465 ΟΠ δ πΐβ ἦ6 
ΗΠ αάο. Τοὶ, 1Ἰὰ ϑεδπο ἤπα] οϑῦ ἀ ἀπο "θα 
ΔΟΘΟΠΊΡ]16, δὲ 165 ἀθυηῖθυβ ὑγρὰ] 15 πῇ “ΠΟΙ πι6 
ὁΠοβ6 46 βαθ]τηθ : οἰπχααπῖθ τῖ}]6 σιον- 
ΤΟΙ 5. 4] ἔγόπηιβϑομς αἰ Ἰπηραῦθποθ δα. ἃἴζεπ- 
ἄαπε ἰὸ τοῖον 96. ᾿Ἄσγονθ 1᾽31] δϑϑαγό 

ΔΠΘὰγ5. 46. οαγαοίόγιθου. 165 ἀθβουρίοηβ 

Δ᾽ Βοπιὲνε. ονὸ τπορ Πίρίοίγε ἰδ ἰα {{{- 
ἐόν αἰ 8 ργδοζι6, οἰ ρὶἴγ6 αν, μᾶρθϑβ 77-78 

46 ἴὰ «υαξντοιηθ ὀἀποπ, 

δχ5 



ΣΑΥΧΔΤΟΙΣ ΠἍ, 

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΠΡῸΣ ΑΧΙΛΛΕΑ. ΛΙΤΑΙ. 

ΑβδΠΙΘΠΊΠΟΠ ΓόαηΙ [65 οΠαίβ οΡΘῸ5. 6 ΘΟΠ561), δἵ ΡΙΌΡΟΘΘ 4 9 γ6- 
ΠΟΠῸΘ ἃὰ 5ἱέρε (1-28). Ὀιοπηδᾶάθ οἱ Νϑϑῖου. ὁοπιραί πὶ ἐπουρίααε- 
τθηΐ σοῖο ΡγΟροβιίοη (29--18). Αργὸβ ἴα ὑβρὰβ ἀτὰ 5011, Νβϑβίου 
ἀδιηαπάθ 4 Ὸπ. ΟΠ ἃ ἀρδῖϑθι ἰὰ οοἱὸγε α᾽ ΑΘΠ1}16 (719-113). 
ΑϑΠΊΘΙΏΠΟῊ Υ ΘΟμϑΘηϊ; 1] 56 ἀέοϊαγα ργὸϊ ἃ ὑϑηῆγο Βγιβέϊβ, οἱ ἃ 
Ρᾶγδυ' ππθ6 ΘΟΠΙρΡΘηβαίοΠ 6 ΟὈ]6ῖ5 46 ρυὶχ (114-161), Οη βηνοῖθ ἃ 
ΑΘΒῚΠ16 ἀ65 ἀέραιόβ, ὁμαγρές ἀδ ἔγαῖῖθν ἀθ ᾿᾿δοοοιηπηοάοιηρηΐ (1 θ2- 
184). ΑΟΠ1}16 δοοαθ}}} 6 ἄνθο σοΟΡα ΙΑ }1Π6 1ὰ ἀέραϊαιίοη (185-294), 

. Ῥιβοοῦῦβ αἼΠγ556. εἴ τέρομβε ἀ᾿᾽Αθἢ 6 (995-491}. ὈΙβοοαγθ. Ὧἠ6 
Ῥῃαπῖὶχ (432-605). ΑΟΠ1}16 γοϑῖθ Ἰπῆθχιθ]θ, οἱ γόβιϑια ἃ τουΐθϑ [65 
δχῃονρίαιοηθ (006-668). ΟΟπδιθυ παΐϊοη ἀ65 ομδίβ ἃ δϑιΐθ πόοῦνυβ]]α; 
ΠΙοπηδάθ γδηΐϊπ]8 [65 οουγαρο5 (669-718). 

Ὡς οἱ μὲν Τρῶές φυλαχὰς ἔχον" αὐτὰρ Αχαιοὺς 
θεσπεσίη ἔχε φύζα, φόθου χρυόεντος ἑταίρη " 

ι. Ὡς οἱ μὲν.... Οἡ ἀόδίρπαϊν οτάϊπαι- 

γϑπηθηξ 66 ομαπὶ ἴοι ΘΠΕΘΙ 5015 16 51η0]6 

εἰπε ἀθ Λιταί, ες Ρνϊὸγδς, πιοπὶ ροἰηΐ 561- 
Ἰεπιθπέ ἃ οᾶπ86 ἀθ ἰὰ 6116 αἰϊόρουια 46 

ΡΠαπῖχ, πιὰῖϊβ ἃ Ταϊθοη ἀπ ὀαγδοίοσα 465 

ἀἰδοοιῦγθ αἀγοϑδέβ ἃ ἀθἘ}}}6 Ρὰγ 165 ἀδραϊέϑ. 

Ἐυίατμε : διὰ τὴν πρὸς Ἀχιλλέα πρε- 
σθδείαν τῶν Ἑ).)λλήνων, οἱ ἐχεῖνον συυ.- 
μαχεῖν ἐλιτάζοντο. 1.6 εἰπὲ ΙΧ 65ῖ, ἄνϑα 

Ι6 Ῥγοιηῖίθν δὲ 16 βϑοοῃμά, δδϊαὶ αυοπί ἰ6 
ΡΪὰ5. οὐϊόργέ δὲ οοιηπιθπῖό 165 υῃόζθαγβ Ὧη- 

οἰθηβ8. ΠΠ οδὲ ἴοὰέ δὴ Ρ᾽ι ον 5, Θοιηπη6 αἱΐ 

Επδίδίμε : πάνυ δὲ ἐναγώνιος ἣ ῥαψῳ- 
δία. 1,65 «δοἠοίϊες οοπιϊοππθηΐς θα οΟαΡ 
ἄδ τϑιμάγ165 4] σἱθηποπΐ 465 ἔςοΪθ5. οὰ 

ΤῸπ ἀΡΡΙΘΠαϊξ ἃ ΘΟΙΊΡΟΒῈΡ 465. αἰἸβοοῦγβ5. 
Οὐ .Π16η [αϊξ γον, δυυίουΐς ἀὯπ5 [6 ποὺ- 
υἱὸπηθ οἰναπί, ἰὰ ρϑγίειιοπ 46 Ἰ᾽ανέ ογὰ- 
ἴοιτθ, 7ηποεϊεμέεϊοα, Χ, τ, 47 : « Νοῃπα 

« γ6}] ποπῖες {δον, ἀὰὸ πῖσδα «ἃ ΑΘ] θη 

« Ἰοεραῖϊο. οοπεποίαν, νοὶ ἴπ ΡΥΠΠΟ ἱπίθ6Γ 

« ἀποο5 Π4 οοπέθπεϊιο, νοὶ] ἀϊοΐ τα δεοαπὸ 

« βθηϊθηΐοθ, ΟΠΠ65 [τὰ ἃς ΘΟΙΒΙ ΠΟΥ ΠΩ 
« ΘΧρ]ολπΐ ἃγίθϑ9 » 

2. Φύζα εἰ φόθου, τηα]στέ 16 πιοῦ ἑταίρη, 
Β0ηΐ ὈΓῚΒ ἃ ῬΓΌΡΥΘ, οἵ πἸπαϊααθπὲ ροϊπὲ 
465 Ῥϑυβοῃηοαῖοπβ; 5 Ρ]ὰ5 46, ἀΔΠ5 
Εβομγ!ς (“ραριδηιηοῖν, νεὺ5 494-495), ἠα 

Ροιισδίδνδ δοθτ εἶα ἰα δοιιο, οὐ (ϑεμέ οοπίγδ 
ΤἼὸδος, νοὺθ 494) ἰὰα διωνός σοῦ ἄπ διε, 

Ομ νοὶ 1οἱ 4ὰ6 φύζα εἰ φόδος π6 5οπῖ 
ΡοΙπΐ [ΘυΠη65 ἈΡ ΒΟ] απ θηΐ ΒΥ ΠΟΠγ 65. ΤΟι5 

ἄδιυχ βιρῃῖῆθπε ζα Δεΐέε; τααὶβ φόδος 681 ]Ἰὰ 
[αἱτ6 ρὰγθ οὐ βιπηρ]6, ἰά πα 15. 41 φύζα 681 
ἀη6 [αἰΐθ Ποπίριιθθ, ἴὰ ἔμ! 465 ἂς 65. 

ΑΡοΙ]]ομῖα5 : Ἀρίσταρχος σεσημείωται ὅτι 
συνήθως φόθος ἐπὶ τῆς φυγῆς, φύζα δὲ 

ἐπὶ τῆς μετὰ δειλίας φυγῆς. 1,65 ϑολοίϊεος 
οἱ Ἐπϑίατηθ οοπβτυμηθηΐ [6 τόπποϊσπαρο αἀ᾽Α- 
ΡΟΙΠομ5. θὰ π5. ἰὰ ἐγδα!τοπ Ὡἰοχαπάτγιηο, 

φύζα ἐϊα ᾿ιἱπιενργέςέ τοὶ, οοιππιθ μανίοα! 

ΑἸΠΘΌγ5, η6 οΠμο586 δ ΠΟἢ τπ6 ΡΘΙΒΟΠΠΟ : 
σἂν οη. δηΐθπάαϊ θεσπεσίη, αἰἰνίμθ, ἀτι5 [6 
565 (6 πολλή, ρσίάπάθ, δχίγαου παῖγθ, 

1-. 20 
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πένθεϊ δ᾽ ἀτλήτῳ βεῤολήατο πάντες ἄριστοι. 
Ὡς δ᾽ ἄνεμοι δύο πόντον ὀρίνετον ἰχθυόεντα, 

Βορρῆς χαὶ Ζέφυρος, τώτε Θρήχηθεν ἄητον, ὅ 
ἐλθόντ᾽ ἐξαπίνης " ἄμυδις δέ τε χῦμα χελαινὸν 

χορθύεται᾽ πολλὸν δὲ παρὲξ ἅλα φῦχος ἔχευαν 

ὡς ἐδαΐζετο θυμὸς ἐνὶ στήθεσσιν ᾿Αχαιῶν. 

Ἀτρείδης δ᾽, ἄχεϊ μεγάλῳ βεθολημένος ἧτορ, 
φοίτα χηρύχεσσι λιγυφθόγγοισι χελεύων 10 

χλήδην εἰς ἀγορὴν χικλήσχειν ἄνδρα ἕχαστον, 

8, Βεθολήατο. Δόποάοϊε οἱ ἀ᾽ αυἴν65 Ὧη- 
οἰθη5 ᾿ἰϑαϊθπὶ βεδλήατο. Μαἷ5 ΑΥἰϑίαγαμιθ ἃ 
ποῖό ἀλπ5 Ηοπιὸγο ᾿θχίβίθπμοα 46 ἀθὰχ ἴον ΠΊ65 
αἰ ὀγοπίθϑβ, βυϊναηΐ 4} 5᾽ἀρὶς 465 Ὀ] Θβ50 685 
ΤΠΟΓΆΪ65 οὐ 4665 ] 6551 165 ΡΠ ΒΙ4π65: οἵ ἰὰ 

Ιεφοπ βεόλήατο οοπίοπα 65 οἤοβθδ : ἣ δι- 

πλῆῇ, ὅτι ἔνιοι βεδλήατο" καὶ Ζηνόδοτος 
οὕτως" ἐπὶ δὲ τῆς χατὰ ψυχὴν τρώσεως 
χαὶ ἀλγηδόνος ἀεὶ τοῦτο (5οἰίοοε βεόο- 

λήατο; οὐ Ἰὰ ἔογπηθ οοπιπηθηοδηΐ μὰν βε6ο) 
τάττει, ἐπὶ δὲ τῆς χατὰ σῶμα πληγῆς 
οὐχέτι οὕτως. 

4, Ἄνεμοι. Αὐἰδίορμαπο ἀ6 Βυζαᾶποθ 1Ϊ- 
βαὶξ ἀνέμω Ὧι ἀπε]. 

ὅ. Βορρῆς; υμῖρο Βορέης. Μέπια ἄνες 1ὰ 
Ιεφοπ σα! σαῖγθ, ἰὰ ρχοποποίαϊοι ἀοπηδὶξ 
]1ὰ ναϊθαν ἀπ βροπάέθ. Οἱ ἃν Ἰουδαῖε ἴου-- 
ἴθηηθηΐ ἰ6 ρ, δῦ ου. Ῥγοποηραϊξ ξῇ ἀἶἀπ6 
56 116 ἐπηϊδϑδίοη ἀθ σνοϊχ, (Ἶεϑὲ οδ. 4ὰ6 ἀέ- 
ΠΟπίγα ἰὰ ἴογπιθ Βορρέης, 4υ᾽ὰ ρτέ[ζόγτέε 
Ῥογρηγγο. Ο᾽ ἐβὲ ἃ τοῦῦ 416 βοΐ νοἱὲ δ η5 
Βορέης υὑῃ νόγιτα] 6. ἀπαραβίο: οἱ οἶδϑί 

Ῥήθη Ρ᾽α5 ἃ του 4} Θχρί! 486 1 Ἐπ ρ]οὶ 46 
1 ἀπαρϑβίθ, ἂὰ ἀέθευϊ αἴ νΘΥ5, ῥᾶ1 665 
ἴΓΟΙ8Β ΘΧΘΠΊΡΪ65 : πλέονές χε μνηστῆοες; 
Οἀγεεέο, ΧΥΤΙΙ, 247; Βριάρεω, Τλόο- 

ξοπῖθ, γοὺβ 6417: Μηνίογιιι, Θόογσίψιιος, 

Ι, 482. Ἐπ εἴϊεϊ, πλέονες 6εϑῇ ὑπ ϑροπάέβ 
ῬΆΡ 5υπιζὸβθ: 16 νϑὺβ 4 Ἠῤβιοάθ δοιῃιηθηοθ 
ῬᾶΡ τὰ ἐγ ργλαπ6, ριίϑᾳπα ᾿᾽ω 46 Βριάρεω 
[αὶ Ῥάγιϊο ἀπ Ρ]θα ϑβυϊναηῖ; οἱ 16 “ιωνζονεηι 
ἂς Ὑἱγρῖ!θ οοιμρίαϊς Ῥοὰν ἔγοὶθ ἰοηριο8, 
ἃ ἐϊαμπι ῬΥΪ5 ῬΟσ ΘΟΠΒΟΠΠΘ : "ωνγογι)ε. --- 

Θρήχηθεν. 1,6 χόρῃγγθ οϑὲ πὰ νϑηΐ ν]ο]θηΐ 
(νου 62 ἰὰ ποίβ 11, 147) ; πηαὶβ ἢ βου! ἀὰ 
δι ἀ -ουδϑῖ, οὕ πο ἄπ μοτά, Ηομηὸχο 561}}}]6 
Ἰοὶ σοῃβι ἀόσου ἰὰ ΤΊ γᾶσθ οοταπηθ ἰὰ μα 16 
ΟΠ η6 8. ἴοι [65 νϑηΐβ: οἷἵἱ, 586 [0 
υεἰαθθτ-απ5, 1] νϑαΐ δθα!οπιθηΐ ἱπά! 6. 
Ἰὸ5 οοιη))αἴϑ 4118 .586 ᾿ἰγγθηΐ, 510 ἰὰ πιο 46 

ΤΏγαοο, Βογόο οἱ ἰ6 χόέρῃγγο ; οὰ, δυϊναπξ 

ἀ᾽ αΐτοϑ, 1ἰ ἃ πιῖβ [6 Ζέρυτα δὲ. Θοπράρηϊθ 
ἄς Βογόβ, βδᾶπ8 γα ΤΆΙΒῸΠ. 51Π0} {11᾽}5 

5οπὲ νἱοϊοπῖβ ἴοιβ ἄθαχ. ΠΥ ἃ 6Π6018 ἀ᾽ ἀὰ- 

ἴχ65 δχρ᾽ θα οπβ, ΟἾ ἐδὲ ὈΙθπ [6 οὰ5 46 γόρέ- 
16. ἴὰ πιᾶχίπιθ ἀ᾿ Ασβδίαυαθ : ὡς ποιητιχὸν 
παραιτεῖται. ΠῚ αὟ ἃ Ἰὰ φαΐὺπα Πσθποα ἀ8 
Ροδίο. 

7. Κορθύεται, ἐγ ἀσόγντιε αἐξοἰ ει», 5᾽8- 
ΤΔΟΏ06]16. ,ϑολοίϊες : χορυφοῦται, αὔξεται. 
Οἱ [αϊξ νϑπὶν οθ σορε 46 χόρυς, χόρνθος, 
οᾶθηπο. ΟἾδϑὲ απ ἅπαξ εἰρημένον. Οἱ ἃ νει 
Δ1ΠΘὰγ5 χορύσσομαι, ἀδπ5 16. πιόπιθ 5605 
αυ᾽εὶ χορθύομαι. ογεῖ 1ὰ ποῖα ΤΥ͂͵, 434. 
-- Παρὲξ ἅλα, ἐαέγα πιαῖθ, ἈοΥ5. 46 Ἰὰ 
ΤῊ : 81." [6 θοτὰ ἀθ ἰὰ πιεὲὺ. Ἐλπίδα : 

ἔξω μὲν ἁλὸς, παρ᾽ αὐτὴν δὲ, ἤτοι ἐγγὺς 

αὐτῆς. 
9. Βεδολημένος. ογοΖ ρῥἷα5 Παὺΐ ἰὰ 

ποῖε 5} ἰδ νϑὶβ ὃ. Αγ ϑίασαιιθ νέροϊε ἰοὶ 
80 ΟὈΒουγαοπ : ἣ διπλῆ, ὅτι πάλιν τὸ 
βεδολημένος διὰ τοῦ ο ἐπὶ ψυχῆς λέ- 
γει. 

141-12. Κλήδην.... Οδ5 ἀδυχ νϑὺβ δοῃΐ 
Ραγίαϊτθπιθηῦ δχρ πόθ ἀἀπ8. [65 ϑολοίϊες. 
Αρδιηθπιπο Ὧ6 ΘΟΠΥΟΘ 6 ροΪπῇ ἀπ 6 Ἀ55θτη- 
μ]όβ. ρσόμπόγαϊθ, οἂν 11 διγαὶξ δὰ αἰίαίτα ἃ 
ἀδ65. δβϑρυϊ5 ἴουα τηὰὶ ἀϊβροβέβ. ΠῚ ἴαϊς μγέ- 
γ ΘΗ ΠΟΠΙΪ ΠΑ ΓΙ γοπΊθηξ 65 ΘΌΘΥΤΙΘΙ5 ἀοηΐ 

1] εδὲ δὰν : τὸ μὲν πλῆθος οὐ συνάγει" 
ἐπεὶ ἐν ταῖς δυσπραγίαις ὀργίζονται τοῖς 

ἄρχουσιν.... χατ᾽ ὄνομα δὲ τοὺς ἀρί-- 
στους συνάγει; ἵνα μὴ ἔχπυστα γένηται 
τοῖς πολεμίοις τὰ πρασσόμενα᾽ ἣ καὶ 
πρὸς τὸ μὴ ταράξαι τοὺς οἰχείους. 1 65ὲ 

ὀνϊάοηῦ ἀὲ5 Ιου φι6 αὐτὸς δὲ μετὰ πρώ- 
τοισι πονεῖτο π᾿ δδὲ ΄υ τη ἀδνοϊορρθιμθηΐ 
ἀς φοίτα, ἐ αἰϊαΐε ἐἐ νεπαῖεέ, ΒοῖΠ6 δπίθπα 
«υ᾿Αραιπθιηποη ἐγραϊζ ἀνθὸ ἰὸς οἰκο δ, τὰ μ ἀϊ5 
πὸ 165 μόνγαιυβ ἔραϊτθηῦ ἀνθὸ [ὰ πα τι. 
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μηδὲ βοᾶν" αὐτὸς δὲ μετὰ πρώτοισι πονεῖτο. 
Ἷζον δ᾽ εἰν ἀγορὴ τετιηότες" ἂν δ᾽ Ἀγαμέμνων 
ἵστατο δαχρυχέων, ὥστε χρήνη μελάνυδρος, 

ἥτε χατ᾽ αἰγίλιπος πέτρης δνοφερὸν χέει ὕδωρ᾽ 15 

ὡς ὁ βαρὺ στενάχων ἔπε᾽ Ἀργείοισι μετηύδα " 
Ὦ φίλοι, Ἀργείων ἡγήτορες ἠδὲ μέδοντες, 

Ζεύς με μέγα Κρονίδης ἄτῃ ἐνέδησε βαρείῃ" 
σχέτλιος, ὃς τότε μέν μοι ὑπέσχετο χαὶ κατένευσεν 

Ἴλιον ἐχπέρσαντ᾽ εὐτείχεον ἀπονέεσθαι, 90 

νῦν δὲ χακὴν ἀπάτην βουλεύσατο, καί με χελεύει 
δυσχλέα Ἄργος ἱχέσθαι, ἐπεὶ πολὺν ὥλεσα λαόν. 

Οὕτω που Διὶ μέλλει ὑπερμενέϊ φίλον εἶναι, 

ὃς δὴ πολλάων πολίων χατέλυσε χάρηνα 
ἠδ᾽ ἔτι χαὶ λύσει τοῦ γὰρ χράτος ἐστὶ μέγιστον. 95 
Ἀλλ᾽ ἄγεθ᾽, ὡς ἂν ἐγὼν εἴπω, πειθώμεθα πάντες" 

φεύγωμεν σὺν νηυσὶ φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν" 

οὐ γὰρ ἔτι Τροίην αἱρήσομεν εὐρυάγυιαν. 

Ὡς ἔφαθ᾽᾽ οἱ δ᾽ ἄρα πάντες ἀκὴν ἐγένοντο σιωπῇ. 
Δὴν δ᾽ ἄνεω ἦσαν τετιηότες υἷες Ἀχαιῶν" 80 

Αρδιηηθιηποπ ἃἰάθ 165 Βόγαιιϊα ἀδηὴ8 ἰθὰῦ 
βεβϑοσπθ, νοιμ]Ἱὰ ἑοὰξ. (δ δϑσὰ τπ ΘΟΠΒ6]], 
ΠιΔΪδ 1Π ΘΟΠ56Ὶ] ΠΟΙΠΙΌΓΘΙΙΧ, δὲ ΠῸΠ Ρᾶ5 

βθ]οπηθπὲ ἰὰ τέιππίοη οτάϊπαῖνα 465 γέ- 
ροντες. Αὐϑδὶ Αραπηθῦημοι 86. ἀοπμθ-ἰ- 

ἄπ πηοπνοιηθηξ μετὰ πρώτοισι, ἐπ ρῥνϊπιῖδ: 
ἀδ65. Ῥγειηῖθυβ; ἅγϑο Ρ]15 α᾽ δοίνιτό αι 165 
Πιόγαιιῖ5 ΠηδΠη65. 

14-16. Ἵστατο.... Ζέποἀοίε γέάαυϊπαϊ! 
665 ἔγοὶβ γβ 5 ἃ ὑπ 586] : Ἵστατο δαχρυ- 
χέων, μετὰ δ᾽ Ἀργείοισιν ἔειπεν. 1] ἰτοι- 
γαὶξ βᾶπϑ5 ἀουΐα ἰὰ σοπιραγαΐϑομ 1η]} αυἴθιι88 

ΡΟῸ 1ὰ τηδ]εϑῖό σόγαϊθ. Οὐ ἐξα: ἀδέγισα Ἰὰ 
Ροόέϑιβ οἱ "᾿ ἐπιοίίοπ. Αὐιβίασαιθ  ἀναγχαῖα 
δέ ἐστιν εἰς αὔξησιν. 

14, Μελάνυδρος, ἃὺυχ Θᾶυχ πΟΙΓΕΒ : 
ἅπχ Θϑαχ ΡΓοΐοπ 65. ϑολοίϊθς: βαθεῖα τοῦ 
γὰρ μελαίνεσθαι αἴτιον τὸ βάθος. 

16. Ὡς ὃ βαρὺ στενάχων. Οιιε]αιι65 ἃπ- 
οἶθη5 ἑαχίθϑ ἀοππηαϊθηΐ, ὡς ὅγε δαχρυχέων. 

17-28. Ὦ φίλοι;... ὕἵογαξ 11, 410-118, 
199-141, 6165 ποΐθϑ 50} οθ5 ἄοιιζθ νϑῦβ. 

28.286. Οὕτω που.... εΙ5 πιλιατιόϑ 

αοΡεἰ5. ἀὰηβ ἰἴ6 πιαπμιβουξ ἐ6 Ὑρηϊβο. 
Αὐιβίορμδηθ 46 Βυζᾶποδ οἵ Αὐβίαγααθ οοπ- 
Βι ἀθγαϊθηξ ο65 ἐγ δ γθ 5. ΘΟΙΏΠ16 πηὰ] μ]αοόβ5 
ἰοΐ, Ῥᾶγσοθ 416 οδίΐθ ἔοϊβ 1] π᾿Ὗ ἃ Ρ]08 48 
[οἰπέθ, δὲ χαυ Αρϑιμθππο δϑὲ σέβ]επιθπὶ 
ἀϊδροβέ ἃ ραγεν : ἀθετοῦνται στίχοι τρεῖς, 
ὅτι ἄμεινον ταῦτα λέγειν ἐν τῇ ἀποπει- 
ρίᾳ" νῦν δὲ οὐχ ἀποπειρᾶται, ἀλλὰ περὶ 
ἀποστάλσεως ἀληθῶς λέγει; ἐγχεχυρηχὼς 
τοῖς τοῦ Διὸς ἐλαττώμασι. Οὐ! 65 πιο-- 

ἀοΥπ68 ργοροβθηΐ 46 σοίγα ΠΟΠΟΥ 1551 [65 
γεῖβ 2|-22. πη|αῖὶ5 115 πα ἀοπηθηΐ μ48 
Ὧ65. σϑθ0 5. ὈΊΘη ΘΟΠποΙπδηΐεθβ. Γ᾽ αἰ μέ ὁ86 
ΑΙΘΧΔΠαΥἼη6 δὲ 6]]6- πηόπηθ ἀἶὯπθ τίριιθιι" 
Θχοοϑδῖνθ, Νοὺβ [αϊβοὴ5 σοι ὈΙπάογί, 
411 πὰ ΤἹΘΠ Τη15 ΘΗ ΟΥΟΟΙοΐ8. (δ Ρὰ5-- 
Βᾶ66 65΄ ὑπ ἀδ6 οδρυχ οὰ Ζόποάαοίεα ἀναϊῦ ἃρΡ- 
ΡΙχαέ 5οη ρυϊποῖρθ, βοίνέ ἀξ γόρέξ(έϊοπς 
ἐγιμεϊίθς, Αὐἱϑξομίοι5 γὰρ Ρ6 116 ἃ 66 ῬΓΌΡοβ 
416}16. ἐξζαιεὲ [ἃ ργαύψας μὰ ᾽ξ 6}16 ἀπ οὐἸε1- 
416 αἰθχαπάγιη : τοιοῦτος δέ ἐστιν ἐπὶ 

τῶν διφορουμένων. 1.ἃ ποΐῖθ ἀ᾽ ΑΥἰδζοπίοιι5 
δϑὕ 1188 ἃ ἴονῖ, ἀδλῃ5 [65 ϑοἠοίϊδο, ἀιιχ νυ θὺ5 
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- ᾿ ΝᾺ -- ἣν Η ἢ Ὁ ι 
ὀψὲ δὲ δὴ μετέειπε βοὴν ἀγαθὸς Διομήδης 

5 "" ᾿ - 3 Ἀτρείδη, σοὶ πρῶτα μαχήσομαι ἀφραδέοντι, 
ἡ θέμις ἐστὶν. ἄναξ. ἀνορῖ᾿ σὶ δὲ μή λωθῇ ἡ ὕεμις ἐστιν, ἄνας, ἀὙΟΡΉ σὺ ὁὲ μὴ τι χολωνής. 

Ἀλχὴν μέν μοι πρῶτον ὀνείδισας ἐν Δαναοῖσιν, 

φὰς ἔμεν ἀπτόλεμον χαὶ ἀνάλχιδα᾽ ταῦτα δὲ πάντα 88 
Μ ἢ ..3 Π Φ.. 8 » ἊΝ 
ἴσασ᾽ ΛΑργείων ἠμὲν νέοι ἠδὲ γέροντες. 

Σοὶ δὲ διάνδιχα δῶχε ἹΚρόνου παῖς ἀγχυλομήτεω " 

σχήπτρῳ μέν τοι δῶχε τετιμῆσθαι περὶ πάντων, 
» ᾿ Δ) " δου ε! , " ᾿ , 
ἀλχὴν Ο οἵγτοι Οοὠχὲν, ο τε χρᾶτος ἐστι μεγιστον. 

Δαιμόνι᾽, οὕτω που μάλα ἔλπεαι υἷας Ἀχαιῶν ὅ0 

ἀπτολέμους τ᾽ ἔμεναι χαὶ ἀνάλχιδας, ὡς ἀγορεύεις : 

Εἰ δὲ σοὶ αὐτῷ θυμὸς ἐπέσσυται ὥστε νέεσθαι, 

ἔρχεο" πάρ τοι ὁδὸς, νῆες δέ τοι ἄγχι θαλάσσης 

ἑστᾶσ᾽, αἵ τοι ἕποντο Μυχήνηθεν μάλα πολλαί. 

Ἀλλ᾽ ἄλλοι μενέουσι χαρηκομόωντες Ἀχαιοὶ, ἃ5 

εἰσόχε περ Τροίην διαπέρσομεν. Εἰ δὲ χαὶ αὐτοὶ, 
φευγόντων σὺν νηυσὶ φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν" 

429-11, Ῥα 54 Ὦ γ᾽ δϑὲ ἴατς ππθη το ἀπ ν 618 
22 : τὴν δὲ συνέπειαν οὕτω: ποιεῖ, ὃυ- 

σχλέα Ἄργος ἱχέσθαι. Θεοὶ νοιΐ 4116 
46 Ζέποάοϊα πιοίΐαιε 16 γοὺ5 26 ἃ Ἰὰ 518 
ἀὰυ νεγ5 22, 

81. ὌΨέ, τατά : ἃ 1ὰ π. ὈΙοπηὸάο ταῖς 
ὉΠ 465 Ρ]5 Ἰθα Π65 ομδίβ. 1] πθ 586 ἀδοι 8 ἃ 
Ῥάυ]ον, 406 φυὰπά 1] νοὶ 416 Ῥὰ8 ἢ 465 

ἈΠΟΙΘη5. π’ δδὶ ἀἰβροβϑέ ἃ οανχῖν ἰὰ ΠΟ ΠΟ} 16. 
Επδίαιμα : ὀψέ" διὰ τὴν νεότητα. 

32, Πρῶτα. Ῥίοπιδάθ. 5 1Ἰπάϊσπθ 416 
ῬΘΥΒΟΠΠΘ. πΠ6 Ργοίθδίβθ οοηίγα ἰθ5. ῬΆΧΤΟΪ 8 

ἀ᾽ Αραιηθιῆπομ. Αρδιμθιηποι δϑὲ 16 ῬΥ ΠΏ Ϊ θα 
ΘΟΌΡΑὈ]6 ; πΠια158 165 Δυΐγ65 Π6 β80ηΐ ρμᾶ5 ἴῃ- 

ποορρηΐβ. ,ϑδϑολοίϊες : εἰπὼν τὸ πρῶτα, 

δηλοῖ ὡς χαὶ τοῖς ἄλλοις ἐπιμέμφεται, 

τῇ φυγῇ διὰ τῆς σιωπῆς συναινοῦσι. --- 
Μαχήσομαι, αἰὐνονδανον, 1 ΘΧΡΥΪΠιθυ αὶ ἀὴ6 
ορί πίοι ΘΟὨΓΡΪΓΘ, 

88. Ἣ θέμις ἐστίν, νμίψο ἣ θέμις 

ἐστίν. ὕογαι ἰὰ ποῖβ ΤΠ, 78. 1] γ ἃ οοῃ- 
νϑηᾶποθ 46 π᾿ ΡΙΟΥ Θ᾽ ΕἾ Δυΐγ6. ἈΥΤΩΘ. 416 
16 ἀϊδβεοιιγθ, Ρα θα ὯΠ Θϑῦ 6. ἀ55θη} }]66, οἱ 

ΠΟΙ 5111 ὑπ ΟΠ ΠΡ ἀδ )»α141}16. --- ᾿Αγορῇ 
ἐχαυϊναυΐξ ἃ ἐν ἀγορῇ. 

831-85. Ἀλχὴν.... ΑἸΠδῖοπ ἀὰχ γορυο 65 
ΟΦ Αραποηηοι, [Υ̓, 870-878 οἱ 999-400, 

86. Ἤμὲν νέοι. Δόμοάοϊε ἐουίναι! ἡγής- 
τορε:» ΘοΡΡθοοη το]θίέθ ΡΣ ΑὙἸδίαγημ : 
βέλτιον δὲ χαθολικώτερον γεγράφθαι. 

37. Διάνδιχα, 6. [αἰδαηΐ ἄἀθιιχ ρασί5 : 65 
π6 ἴθ ἀοππαῃξ Ρᾶ5 16 τοι ; δὴ. π ἔ Δ θοοΥ- 
ἀδῦ «υ απ 465 ἀθιιχ ρουίοπϑ. δολοίϊος : 

τὴν τιμὴν εἰς δύο διελὼν χαὶ μερίσας, 
τὸ ἕτερόν σοι ἔδωχε" λέγει δὲ τὸ βασι- 
λεύειν. 

483. Πάρ ρΡοιιν πάρα, οἰ εδ:-ἀ- αἴτα πάρ- 
εστι : αεἰοοέ, εϑὶ Ἰὰ  δδὲ ουνοσία.. ᾿ 

44, Μυχήνηθεν. ΜΙ γοδπο5 π᾿ τα]: Ρὰ5 υἢ 
Ρογὲ 46 πιθὺ; πιὰῖβ 165 ναϊδβθδυχ α᾽Αρὰ- 
ΠΟΙ ΠΟῚ γϑπδαοπΐ 465 Ρονῖ8 ἀὰὰ ΤοΟγαιΠι8 
ἀε Μγοδηθβ, ΠῚ πὸ απ Ρὰ5 ρσθηάγα ᾿᾽οχ- 
Ῥυθδδίομ ἃ ρὶϑὰ ἀθ 1ὰ Ἰβέϊτθ, ΑὙἸβίαγ 6 
γοραγάαϊς 66 Ὑ6 75. ΘΟΙΏΠΩ6 5ΠΡΘΓΗ͂Ιμ - πηὰ]5 1] 
π ἰὰ σοπάαμηπαϊς Ρὰ5. ἃ {{ὸ ἀ ἈΡϑαγαϊέ 
Βέοργαρ!ίχιο : ἀθετεῖται, ὅτι περισσός 
ἐστι. 1.6 πποι ἀ᾽ αὐιότὸ56 π᾿ δϑῦ ροϊπὶ ἔοπαό, 
Νουιβ βοιημηθθ ΟΠ 62 πῇ Ροδίο. 

46. Εἰ δὲ χαὶ αὐτοί, οἱ δια ἀιιδεῖ; 
βοιδ-οπίθηάιι, ρομέθμέ Δεῖν. ϑοἠιοίίες : ὕπο- 

στιχτέον εἰς τὸ αὐτοί χαὶ λείπει τὸ 

θέλουσι φυγεῖν. 
47. Φευγόντων ἃ ᾿᾿πιρόταῇ : ἀι}5 

[αἰθηϊ. 1.65 υἱιόΐθιιυβ γϑπιανυπαϊθαξ δὶ 
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νῶϊ δ᾽, ἐγὼ Σθένελός τε, μαχησόμεθ᾽, εἰσόχε τέχμωρ 
» ἐ “5 Ἰλίου εὕρωμεν " σὺν γὰρ θεῷ εἰλήλουθμεν. 

9 Υ ᾽ «᾽ν “ ΓΑΙ τ : - Ὡς ἔφαθ᾽ - οἱ δ᾽ ἄρα πάντες ἐπίαχον υἷες ᾿Αχαιῶν, 80 

μῦθον ἀγασσάμενοι Διομιήδεος ἱπποδάμοιο. 
Τοῖσι δ᾽ ἀνιστάμενος μετεφώνεεν ἱππότα Νέστωρ᾽ 

Τυδείδη, πέρι μὲν πολέμῳ ἔνι χαρτερός ἐσσι, 
Χ - Ὰ ῇ Ψ “ “ Υ̓ χαὶ βουλῇ μετὰ πάντας ὁμήλικας ἔπλευ ἄριστος" 

οὔτις τοι τὸν μῦθον ὀνόσσεται, ὅσσοι Ἀχαιοὶ, 55 

οὐδὲ πάλιν ἐρέει" ἀτὰρ οὐ τέλος ἵχεο μύθων. 
ΕΥ̓ "5" μ᾿ “" 5 

Η μὲν χαὶ νέος ἐσσὶ, ἐμὸς δέ χε καὶ πάϊς εἴης 

ὁπλότατος γενεῆφιν ̓  ἀτὰρ πεπνυμένα βάζεις 
Ἀργείων βασιλῆας, ἐπεὶ χατὰ μοῖραν ἔειπες. 
ἌΛΛΑ Αἰ". “ὁ τ -Ε - " ἀξ ν᾿ 60 ἄγ᾽ ἐγὼν, ὃς σεῖο γεραίτερος εὔχομαι εἶναι, 
“ 

Ἔχθιρθ 6 βἔυἹθ οουρό. [15 Ὑ νογαϊθηΐ 
Ὁπ6 ἔαφοηυ δἀτηϊγα }] 6 Ἔχ ρυϊπιθν [ἃ σο]ὸγο. 
ϑολοῖϊος: χομματιχῶς δὲ εἶπεν, μιμού-- 
μενος τὸν θυμούμενον. 

48. Τέχμωρ, ἰὰ ἔπη: Ιὰ ἀδϑίγαοιοι, 
γον. ἰὰ ποῖθ ΥἹΙ, 80. Ἀδοὶηθ ἃ ἱπηϊτό ο6 
πηοανοιηθηΐ, ζρἠϊρόπϊο, 1, τι. ΟἾοδὲ Αο 16 
4] Ρᾶσ]8 : « Εἴ αυδηά 101 561} δηβπ 1] 
[λπάναϊς 1᾿ ἀβϑιόρθν, Ῥαΐγοοϊβ δὲ τποὶ, 86ὶ- 
ΒΏΘΙΡ, ΠΟΙ5. ἸΓΟὯΒ γΟῖ5 ὙΘΏΡΘΙ. » 

58. ΠΠέρι, ἀάνουθο : σαζάε οἷι ὁαίηιῖε, 51.ι- 

ῬΘΡΙΘΕΓΘΙΘΗΐ, 

δ6, Πάλιν, ἃ το θογ5 : 45 ἈΠ 5615 ὉΡ- 
Ροβό. Πάλιν ἐρέει, οοπέγεαίχα. ϑολοίϊος: τὸ 
πάλιν οὐχ ἔστιν ἐχ δευτέρου, ὡς ἡμεῖς, 

ἀλλ᾽ ἀντὶ τοῦ, ἔμπαλιν ἐρεῖ, ἐναντίως. --- 
Ἀτὰρ οὐ τέλος ἵχεο μύθων, πιαὶδ ἴὰι π᾿ ᾶ8 
Ῥὰβ αἰΐοϊηξ ’ὰ ἔῃ ἀθ ἴθ8 ῬΆγΟἑθβ : Πιὰ15 ἴα 
ΠἾἃ5. Ρὰ5 αἴξ τοῦδ 66 4} Ὑ ἄναϊξ ἃ ἀϊγ. 
Ναβῖου νϑὰξ ἅΠ6 ΘΟ ΠΟ] Πϑῖ οι ῬΥΑΈ Δ α6. ϑοῆο - 

ἐϊθ5 : οὐ ψιὴὴν τελος ἐπέθηχας τῷ λόγῳ 
σου" τὰ μὲν γὰρ πρὸς τὸν βασιλέα δέον- 
τως εἰρῆσθαι, ἐλλείπειν δὲ τὰ τῆς συμ- 

ὀουλῆς χαὶ παραφυλαχῆς, ἅτινα αὐτὸς 

ἀναπληροῖ. 
57. Ἢ μέν, νεῖρο ἢ μήν. 16 γότϊ4}}}15, 

ἀ᾽ ἀργὸβ Αὐιϑίασαθθ, 1 ουεμοργάρθθ με πηῖ- 
Ὦνθ : μέν ἀλη5 ἰ6 56η8 ἐ6 μήν. ϑολοίϊες : 

αἱ ᾿Ἀριστάρχον, ἢ μὲν χαὶ νέος. 
89. Ἀργείων..,. Ὀιπάον πιο 66. νεὺϑ 

Θπΐνθ ογουθοῖθ. ῬΈΚΚΟΥ 16 γο]θιῖθ ἀὰ μὰ5 
ἀς ἰὰ ρᾶρθ. ΤΙ δὲ φεγίαϊη 4πὸ 16 ἰθχίρ 

ἐξείπω χαὶ πάντα διίξομαι " οὐδέ χέ τίς μοι 

Ρυόβθηΐϊθ {ιθί ψιιθ5 αἰ οὰ]68. Ν 415. 66 βοπῖ 
ἀ65. απβου!εόθ ρϑὰ βόνιθιιβθβ, [8 υϑῦ)8 
βάζειν ἄνες ἄδθιχ δοοιιβαῦ 5. δϑὲ Ὁ] 5ΊΘιΓ9 

[οἱ8. ἀλη8 Ἠοιϊπὸνθ, 1.6 ρ] αν] βασιλῆας 
ας. ΔἸ] βίο οὰ σέμπέγρα! ἃ 1ὰ ἕαφοηῃ. ἀοηΐ 
Πιοπηδάθ ρᾶ}}]6 ἀλη8 16 0 η861} ἀ685 ρέ- 
γοπῖθβ, οἱ ἐπεὶ χατὰ μοῖραν ἔειπες }- 
5ΠΠὸ Ἰ᾽ Ιοσα σέπέγαὶ! βὰν ἂπ Θχαπιρὶθ ρᾶτγ- 
Του] 16}, ἃ δάν ον, 16 ἀϊβοοῦγβ 4π6 ὨΙοιηδ 8 
νθηῦ ἀθ ΡΥοπόμποον. ΠΥ ἃ ὉΠ 56η8 60Π- 

ΡΙδὺ 51 Ἰ'᾽Ὸπ β᾽αυγόΐθ ἃ βάζεις, δα δϑὲ ἴπ- 
σομίθϑία }] 6 ; τη ῖ5. 66 4] 581 βάζεις ἀ]οιΐθα 
465 πιιᾶποθθ, δὲ δοῃὸνα ρούϊι χαθηηθπῦ ἰὰ 
Ρεπμβέθ. Ἐυβίαίῃθ θβχρ!αθ μὰν ὑπ6 611Π1086 

᾿᾽ Δοοαϑαι 4 ’ὰ ρθυβοππθ ἅνϑο βάζω : ἔστιν 
ἐν τούτοις ἐλλιπὲς προθέσεως. Μαϊδ 1 

π᾿ δδὲ Ῥὰ8. ρ΄ α5 ὀϊοππαηΐ 46 ἄντ βάζειν 
ἄνθο ἀθιιχ δροιιβα 5, 46 λέγειν οὐ εἰπεῖν 
οὐ πηῤηθ διδάσχειν. ΒοΙδμα Ιηϊογρυὸϊε βα- 
σιλῆας Ρὰν “φαπιθηιποηθηε, ΠῚ αὟΎὟ ἃ ἁσποθ6 
γ,5οη ἀθ γοοϊγοιησο ἰὰ νάΐθαν 46. 66 θ]1ι- 

ΓΙ6]. ΟἾδβδὲ μ᾽ φαὰ Ὧπ6 δ ρ ἢ 56. ρούξιαι. 

81 βασιλῆας ὀΐι ροὺν βασιλῆα, 1] γὶ ἃπ- 
γαὶϊξ ἰαυϊοϊορίθ,, δὲ Ἰδαςο!ορὶθ τουξ ἃ (ας 

Ραυόγ!!θ, ΒοΙΠ6. ἀθνγαϊε ΟΠ ΓΘ. Ἀ]0γ5 ἃ ἰὰ 

ΘΙ βϑίοη. ἃ νϑὺ8, δὲ 11 πὰ Ρὰ8 πηόπιδ 

ὀχ ρυϊπιό πῇ ἀοιθ 581: 505 Δα θη οἰ, 
61. Διίξομιαι, μον δοχιία!, 1 ΧΡ! αθραὶ 

οῃ ἀέόϊζαι!!, Επδίαιμθ : ἀντὶ τοῦ διεξέλθω, 

διεξοδεύσω τῷ λόγῳ. Βοιπδ : « ὅθηδβα 51- 

« τὴ] ποριγαίοϑ ἀϊοιηξ δέμας ἀμ οἰ όίιεη,. »» 

7,6 νϑυθθ ἉἸ]θιαπὰ ἀμροἠρείεπ, ῬΥΟΡΓΘ-’ 
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μῦθον ἀτιμιήσει᾽, οὐδὲ χρείων Αγαμέμνων. 

Ἀφρήτωρ, ἀθέμιστος, ἀνέστιός ἐστιν ἐχεῖνος 
« “Μ 2 2 ὃς πολέμου ἔραται ἐπιδημίου, ὀχρυόεντος. 
Αλλ᾽ ἤτοι νῦν μὲν πειθώμεθα νυχτὶ μελαίνῃ, 65 
δόρπα τ᾽ ἐφοπλισόμεσθα᾽" φυλακτῆρας δὲ ἕχαστοι 

ἥ Ὰ , ᾿ Ζ λεξάσθων παρὰ τάφρον, ὀρυχτὴν τείχεος ἐχτός. 

Κούροισιν μὲν ταῦτ᾽ ἐπιτέλλομαι᾽ αὐτὰρ ἔπειτα, 
3 ἕ ᾿ ᾿ “ ΟΝ λ ῇ χ. «ἢ Ἀτρείδη, σὺ μὲν ἄρχε" σὺ γὰρ βασιλεύτατός ἐσσι. 
Δαίνυ δαῖτα γέρουσιν᾽ ἔοικέ τοι, οὔτοι ἀεικές. 10 

- " “«Ὁ0Φ Ψ “ῳ 

Πλεῖαί τοι οἴνου χλισίαι, τὸν νῆες Αγχαιῶν 

ἠμάτιαι Θρήχηθεν ἐπ᾽ εὐρέα πόντον ἄγουσιν᾽ 
πᾶσά τοί ἐσθ᾽ ὑποδεξίη, πολέσιν γὰρ ἀνάσσεις. 

Πολλῶν δ᾽ ἀγρομένων, τῷ πείσεαι ὅς χεν ἀρίστην 

βουλὴν βουλεύσῃ" μάλα δὲ χρεὼ πάντας Ἀχαιοὺς 15 

ἐσθλῆς καὶ πυχινῆς, ὅτι δήϊοι ἐγγύθι νηῶν 

πιθηΐ ἐγ αΨ 656)", ϑι στῇ 6 διυιϑϑὶ ρα 556)" ΘΠ. γ6- 
σπθ, ἐγαϊέον πιόεἠιοαἐφιιοηοη. 

608-64, Ἀφῤῥήτωρ;,... (ε5. ἄθιιχ ψδὺβ 
ὀταϊθηΐ βοινθηΐ οἰϊέβ ἐπ Ρουθ, Οἱ Ἰδαν 
ἀοπηδι η6 ἀοσορίίοπ σέπόγαϊθ. Μα15 Νο5- 
τοῦ, ἴθ, [διε βθα]θαθηξ ἈΠΠπϑῖοπ ἃπχ οοηδβό- 

4πθηο 65 [Δ θιι565 ἀπ τηᾶπνὰ]5 ἀσοονὰ ΘπέγΘ 
165 ομείβ. ϑολοῖϊες : λέγει δὲ τοῦτο αἰνιτ- 
τόμενος τὸν ᾿Αχιλλέα. Ο᾽ ε58ὲ 'ἂπ Θοη861} ἃ 
1 Δάγββϑϑθ 4᾿ Αραπιείῶπομ. Νοδῖου. ᾿πυῖῖ6 1π|-- 
ΡΙ]οϊ ταὶ 16 Ὁμοῦ 465 οοπί(αόγνές ἃ το- 
τηθίθ ἃ ρᾶϊχ ἀδη8 16 ΘὩρ. 

66, Φυλαχτῆρας, νεΐρο φυλαχτῆρες. 
,»ϑολοῖϊος : Ἀρίσταρχος δὲ, φυλαχτῆρας. 
Τὰ νυϊραΐθ σοπίοπα 165 σάγάθβ ἅγθὸ ἰθ}8 
οδοί ; ́Ιὰ Ἰθοοῦ ἀ᾽ Αὐϊβίαγαιιβ 165 ἀἸβεϊ ρα. 
ΕἘΠῚ6 ἀοπηθ δἰῆϑὶ ἢ 56η8 μ]118 πϑί, τηΐθιῖχ 

ἀ᾽ ἀροογὰ ἅνθο Ϊὰ ϑι1:6. 
67. Λεξάσθων ἃ 1᾿Ἱπηρόγναι, μουν λεξά -- 

σθωσαν : οοἰἰριηίο. Ανεο ἰὰ νυϊραῖα φυ- 
λαχτῆρες : ἐχομδαπίο. ἌΟΥ. ἴὰ ποίο Υ̓ΠΠΙ, 
ὕ19. -- Παρὰ τάφρον. Ατιδίανγαῃια. ποία 
4υΐοπ ᾿ἰβαῖῦ ἀπ58ὶ περὶ τάφρον. 

70. [Ἑοιχέ τοι, οὔτοι ἀειχές. ἈοΙπάγ 62 
66 Ρ]όοπαβιηθ, οὐ θ᾽ υἱὸς οδὲ ΘῃοΠέγϑϑθιηθηΐ 
ῬᾶΡ 16 ἕοαν πέρδε, 

72. ἬἪμαάτιαι, φιοείάἑαταθ, ἃυυϊν απ οΠἃ- 

416 1οὰν, ϑολοίέϊος : ἀνὰ ἑχάστην ἡμέραν, 
ἢ διὰ μιᾶς ἡμέρας. [νὰ βδεοπάδ Θχρ!]ϊοαιοη 

56. ΤΆΡΡΟΣ ἃ [ὰ Ὀυϊόνοιό ἄπ ἔγα]θῖ; πηαῖ5. ἰὰ 

Ῥυδπηϊὸνα δϑὲ ρνόξέγα 8, οἵ θχρ! 6 πιΐθιιχ 
᾿᾿Ροπάδηοα ἄπ νἱπ οΠ6 2 ΑρδιηθηΠΟΗ. -- 

Θρήχηθεν. Οπ ἃ νὰ, ΥΤΙ, 467. τὰ οοηνοὶ 
46 νἱη αὐγίναπι 46 Τιοπηημο5. [1 δὲ ρυοθαθ ]ο 

406 Θρήχηθεν ἀόδβίρπδ ιιδδὶ θΊθη 168. ἴ165 
γοϊβίηθ5 46 ἴὰ ΤΉΏγαοΘ σὰ6 ἴὰ ΤΉνδοα 6116- 
πιόπιθ, 1 ΤἬγαοΘ ἀναὶῖδ αἰ Ἀ1ΠΠ|6γ5. 465 νἱ- 
ΘΏΟΒ]65. [Ἀπηθιχ., ΡᾶΡ ΘΧϑιηρ]8. Θο]αϊ ἐ6 

Μαγοπόρ, 5ιἴι6 Ἂπῖγε 16 ἴὰς εἰ 15πιᾶγ8 εἴ ἰὰ 
πῖον ἔσόε. 

78, Ὑποδεξίη, τόσοθριεομ : τηουθη Ὧ6 
γϑοθυοῖν; ἐ6. 4] "6δϑδὲ πόρθβϑαιν ροῦν θΐθη 
ὈΡΑΙΟ 465 Πιόϊο5. ϑδϑολοίϊος : πάρεστί σοι 
ἀφθόνως ἣ πρὸς ὑποδοχὴν δαψίλεια. Οπ 
ΒΏΡΡΟΒ6. 406 ἴὰ ρόπυϊηὀπιθ ἀπ πποΐ ὕπο- 

δεξίη ἀδνίθηξ Ἰοηῆριιθ Ῥὰγ ἰ6 ἴα! ἀδ ]᾽80- 

οδηΐ, --- Πολέσιν γὰρ ἀνάσσεις, νεῖρο πο- 
λέεσσι δ᾽ ἀνάσσεις. [16 5615 οδδ8ὲ αἀ᾽Δ1Π|6ΘῈ}8 

Ἰάἀοπῦαθ. ϑολοῖϊος : αἵ ᾿Αριστάρχου οὕ- 
τως εἶχον, διὰ τοῦ γὰρ, πολέσιν γὰρ 
ἀνάσσεις. : 

74. ᾿Αγρομένων, τα556π}}}]65. ΟἾδδὲ τπὸ 
ΒΥΠΟΟΡΘ Ροὰν ἀγερομένων, ἀ6 ἀγερόμην, 
ἠγερόμην, δουίϑξα βθοοπά πιουθὴ Ο᾽ἀγείρω. 

Πὔ. Χρεώ, πιοποβυ }]α}υ6, (δ 5 Ὁ} ΒΓ ΠΕ, 

Ἰοὶ οομπηπιθ ἀδη8. Ἀ] 1516 1}}8. 68 ᾿ϑϑάρθϑ, 

ἐχυϊναιΐδ ἅτ νοῦρθ6 χρή, οριι5 65. 1ΤΙΥ ἃ 

6ΠΠ1ρ056 ἀθ ἱχάνει, 4 Ἠοχπὸνο δχρυῖτηθ 4116}- 
4ποίοἱβ ἅνθο χρεώ, εἴ «πὶ Θχρ αι Ἰ᾽λσου- 

58 {Π| ἀΔπ8 οδέϊθ ρῃγαβ6. 
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χαίουσιν πυρὰ πολλά᾽ τίς ἂν τάδε γηθήσειεν ; 
Νὺξ δ᾽ ἥδ᾽ ἠὲ διαρραίσει στρατὸν ἠὲ σαώσει. 

Ὃς ἔφαθ᾽ " οἱ δ᾽ ἄρα τοῦ μάλα μὲν χλύον, ἠδ᾽ ἐπίθοντο. 
Ἔχ δὲ φυλαχτῆρες σὺν τεύχεσιν ἐσσεύοντο 80 

ἀμφί τε Νεστορίδην Θρασυμήδεα, ποιμένα λαῶν, 
ἠδ᾽ ἀμφ᾽ ᾿λσχάλαφον καὶ ᾿Ιάλμενον, υἷας Ἄρηος, 

ἀμφί τε Μηριόνην, Ἀφαρῆά τε Δηΐπυρόν τε, 
ἠδ᾽ ἀμφὶ ἹΚρείοντος υἱὸν, Λυχομήδεα δῖον. 

Ἕπτ᾽ ἔσαν ἡγεμόνες φυλάχων, ἑχατὸν δὲ ἑκάστῳ 85 

χοῦροι ἅμα στεῖχον, δολίχ᾽ ἔγχεα χερσὶν ἔχοντες" 

χὰδ δὲ μέσον τάφρου χαὶ τείχεος ἷζον ἰόντες " 

ἔνθα δὲ πῦρ κήαντο, τίθεντο δὲ δόρπα ἕχαστος. 

Ἀτρείδης δὲ γέροντας ἀριστέας ἦγεν Ἀχαιῶν 

ἐς χλισίην, παρὰ δέ σφι τίθει μενοεικέα δαῖτα. 90 
Οἱ δ᾽ ἐπ᾽ ὀνείαθ᾽ ἑτοῖμα προχείμενα χεῖρας ἴαλλον. 

Αὐτὰρ ἐπεὶ πόσιος χαὶ ἐδητύος ἐξ ἔρον ἕντο, 
τοῖς ὃ γέρων πάμπρωτος ὑφαίνειν ἤρχετο μῆτιν, 

Νέστωρ, οὗ χαὶ πρόσθεν ἀρίστη φαίνετο βουλή᾽ 
ὅ σφιν ἐὐφρονέων ἀγορήσατο χαὶ μετέειπεν" 95 

Ἀτρείδη χύδιστε, ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγάμεμνον, 

77. Τάδε. Οπ ἃ ἀῤ]ὰ νὰ γηθέω ἄνες 1᾽86- 
Θαϑαι, ὙΠΠΙ, 878. 1] πὟῪ ἃ ροΐπὶ ἀἾ6111ρ086 : 
οἾδϑδῖ πη ἴοσπηθ ἀοπὲ ὁπ γοῦνα 465 δχοϑῖη- 
Ῥ]65. 8|Π|6ιιγ5 τηδπιθ 4π6 οπ6. Ἠοτηὸγο, ,δελο-- 

ἐϊθς : οὐ λείπει τὸ ὁρῶν, ἀλλ᾽ ἔστι πα-- 

λαιὰ συνήθεια " ἀλλ’ ἕτερον ἥσθην 
(Αὐιβίοραπθ, “οἠανηίοης, σουβ 18), χαὶ ἐν 

Πανόπταις ὃ Κρατῖνος γέγηθα τὸν 
ἄνδρα. 

81. Ἀμφί 688 ἰοὶ δὰ ῬγΌΡΓΘ. 1.68 ρᾶγτά 65 
86 ΤΔησοηΐ 500.5 [618 ΟΠοίδβ, 

88, Ἀφαρῆά τε.... ΑρΠανόο οἕ Ὠέϊργγε, 
Ἰποοπῆμ8. αἀἶΔΠΠ|6γ5, 50ηὉ ἴπόβ ᾿]1|58 ἰαγά, 

Ῥὰπ ρᾶν πές, 1᾿ δαῖτα μὰν Ἠέῤϊόπιιβ, ον. 
ΧΠῚ, 541 οἐ 678, 

84. Υἱόν ἃ Ἰὰ ῬΥΘΙΠΙὸγΘ 50}06 Ὀγᾶνθ, 
ΘΟΙΏΤη6 ΟΝ [᾽ἃ ντ6 Ὀγὸν ἀλη υἱὸς, ΥἹ, 180. 

- Λυχομηδέα. Τιγοοπιδάς. [15 46 Ογέοη 
γΘραγαϊζνα, ΧΙ, 966 οἱ ΧΥ͂ΙΙ, 346, 

88. Δόρπα, νεῖρο δόρπον. «οἰοϊϊος : 
᾿Ἀοίσταογος ἀετὰ τοῦ α, δόρπα. Νοίτε 

νυϊραΐθ δϑὲ ππ6 ΘΟΥΤΘοὔοα 46 ρου ΑΠηπγαὶ θα 
ΘΠΠΘΙΩΪ ἀ65 Πϊαίμβ. Ζέποάοϊθ, δὲ 1ἰθὰ ἐθ 

δόρπα ἕχαστος, ἐεγῖναϊ! δαῖτα θάλειαν, 
οογυθοίΐοι χα ΑΥβίασααθ ἀόοϊατθ ἱπορίθ, 
νὰ 1ὰ ὑγιϑίθθϑθ 465 οἰγοοηβίδηοοβ ἄτοπον 

γὰρ θαλιάζειν τοὺς πένθει ἀτλήτῳ τὴν 
Ψυχὴν βεδλημένους. 

89. Γέροντας : 165 οΠείβ. φαὶΐ [αἰδαίοης 
Ράγιθ ἀπ ΘΟ η561], 4π6] 46 [ὧδ ἀ᾽ Δ1ΠΠ|Θὺγ5 

δὰ ἂρθ. --- Ἀριστέας, νπμΐρο ἀολλέας. 
ϑολοίϊες : ᾽᾿Αρίσταρχος, ἀριστέας. 

91. ᾽᾿Ὀνείαί(τα), ἰ65 Βοππ68 οἤοβθθ ἀοπί 
11 ᾿θὰν ὀϊαιδ ἀοπηό ἀ6 Ἰουῖν. 1,65 ρ] οββϑοργὰ- 
Ρ 65 [αἰβαϊθηΐ ραγίοιιξ ἀθ 66 πηοΐ πὶ 50π0-- 
Ὥγιηθ 46 βρώματα. Αγ]δίαταιιε ]᾿επίθηά, 
6ῃ ρέπέγα!, πάντα τὰ ὄνησίν τινα περι- 
ποιοῦντα. ἴοϊ, 1] ηὟΎ ἃ δποιη ἱποοηγέηϊοπε 
ἃ Τρ αΓ6 ΡΥ ηιθές. (6 νϑὺϑβ δὲ 16 βαϊγαπί 
βοηΐ γέρόξόπ ρΡ]115 »α5, 121-122. 

92. Αὐτὰρ ἐπεὶ..., ὕογεξ 1, 469 οἱ Ιὰ 
Πποΐθ 511 66 ΨΘ78, 
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ἐν σοὶ μὲν λήξω, σέο δ᾽ ἄρξομαι, οὕνεχα πολλῶν 

λαῶν ἐσσὶ ἄναξ, καί τοι Ζεὺς ἐγγυάλιξεν 

σχῆπτρόν τ᾽ ἠδὲ θέμιστας, ἵνα σφίσι βουλεύησθα. 

Τῷ σε χρὴ πέρι μὲν φάσθαι ἔπος ἠδ᾽ ἐπαχοῦσαι, 100 

χρηῆναι δὲ χαὶ ἄλλῳ, ὅτ᾽ ἄν τινα θυμὸς ἀνώγη 

εἰπεῖν εἰς ἀγαθόν " σέο δ᾽ ἕξεται ὅττι χεν ἄρχῃ. 

Αὐτὰρ ἐγὼν ἐρέω ὥς μοι δοχεῖ εἶναι ἄριστα. 

Οὐ γάρ τις νόον ἄλλος ἀμείνονα τοῦδε νοήσει, 

οἷον ἐγὼ νοέω, ἠμὲν πάλαι ἠδ᾽ ἔτι χαὶ νῦν, 105 

ἐξέτι τοῦ ὅτε, Διογενὲς, Βρισηΐδα κούρην 

χωομένου Αχιλῆος ἔδης χλισίηθεν ἀπούρας, 

οὔτι χαθ᾽ ἡμέτερόν γε νόον. Μάλα γάρ τοι ἔγωγε 
δ. 7 ᾿ Ἁ " Ὁ ͵ - 

πόλλ᾽ ἀπεμυθεόμιην " σὺ δὲ, σῷ μεγαλήτορι θυμῷ 

εἴξας, ἄνδρα φέριστον, ὃν ἀθάνατοί περ ἔτισαν, 110 

ἠτίμιησας " ἑλὼν γὰρ ἔχεις γέρας. Ἀλλ᾽ ἔτι χαὶ νῦν 

φραζώμεσθ᾽ ὥς χέν μιν ἀρεσσάμενοι πεπίθωμεν 

δώροισίν τ᾽ ἀγανοῖσιν ἔπεσσί τε μειλιχίοισιν. 

Τὸν δ᾽ αὖτε προσέειπεν ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων᾽ 

97. Ἔν σοὶ.... ϑδϑολμοίϊος : Σύ μοι ἀρχὴ 
χαὶ τέλος τῶν λόγων πάλιν γενήσῃ. διν- 
5116, Ερίοριιος, ΥὙΠΙ,1ι: 

« Ρίαμπι, {|0Ὶ ἀδβιπϑῖ. »» 

100. Πέρι, ἄνευθε : Ρ]5 416 Ῥὰβ8 πῃ. ---- 
Φάσθαι ἔπος, ανίουϊον 1ὰ ράτοϊο : ἐπηθι γα 

ὯΠ ΑΥῚ5 πιοίϊνό, 
103, Σέο δ᾽ ἕξεται, ἐ6 αμέθηι ρόγιος γέ, 

ἀέρεπάγα αἀ᾽ἈΜΠ]Θγθ 46 ἴοὶ : οἾδϑδὲ τοὶ 4] 
ἀέοϊάον85. --- ὋὍττι χεν ἄρχῃ, 416] ἃν]8 
ἄοιϊε ργέναϊοιν. Οδϑὲ Τ᾿ θχρ!ϊοαϊίοη. (65 

ΑἸοχαμάγίπβ, ϑολοίϊες : ὅ, τι ἂν χρατῇ 
χαὶ συμφέρῃ. 1,65. ῬΒΠΟΙοριια5. πο θΡμ 68 
εὐἰεημάθηξ ἰοὶ ἄρχω ἀ4Π5 16 56π5 ἀ6 δοηὶ- 
γγιδηι 6)", οἱ γὰρροσχίθπε 16 νϑῦρε ἃ ἄλλος 
80 θ- θη Θηπ ; « Ὁ 6116 416 501} ἃ πηθϑι 8 
ἀοηΐ τπὶ πῖγα ἃἷξ ᾿ΥῚ5 1 ἸΙΓἸαΐϊν. » 

106. Διογενές. 1,6 πηλημβου 6. Αἴ ΘηΪ56 
Διογενεῦς, 586 γὰρροχίδηϊ ἃ ᾿Αχιλῆος. Εὑυ- 
βἴαϊῃα ᾿πάϊᾳυδ οοῖΐα ἰθοοπ : γράφεται χαὶ 
ὅτε Διογενεῦ ς, ὁμοίως τῷ, ᾿Οδυσσέος, 

᾿Ὀρδυσσεῦς᾽ ἵνα λέγῃ τὴν κόρην τοῦ Διο- 
γενοῦς Ἀχιλλέως. Βοιῃε ἃάπιοι Διογενεῦς, 
πηα18 1 Θχρ!οδίϊοι α᾿ Ἐπδίατῃθ Ἰα] ράγαϊξ 8}- 

: «Α ἴδ ρυῖποι- 

βιγάθ, ΡΟῸΣ ᾿ὰϊ, 11 τὰρρογίθ Διογενεῦς ἃ 
Βυϊβδὸβ, Βρισηΐδα χούρην ἐφχαϊταϊαπε ἃ Βρι- 
σῆος χούρην, δἰ 1] τάρρβιῖθ 168 δχβθπιρ 68 
ἀπδίοριθβ (11, δά δὲ Υ, 7414). 1,6 ἀθυῃΐου, 

Γοργείη χεφαλὴ δεινοῖο πελώρον, ἀοππε- 
αὶ  ΠΆΘΙ 4116 νγα]βοι Ὁ] πο 6 ἃ οθέίθ θα ρ]ϊοα- 
το; ΠΊΔ15. Τθπα π ὈΡ] σα ἃ σϑ)θίθυ [ἃ σὰ]- 
σαῖθ. ΒοΙΠ 6 ἰὰ ἀῤφοϊαγο ἃ ρεὰ ργὸβ ἱπθρίδ :- 
γυῖνθ φιίάοηη {ἐμά ριρτάϊις. Ναϊς 1] δϑὲ 

5611] 46 80 ἅν]8. (6 π᾽ δββϑὲ ρὰ5 1 Ἰπίαπ6 Ρ85- 
βᾶσο α Ηυπιὸγτε οὰ 1Ὸπ χοῦν Διογενές 

585 551 πε, ΒΟΙΠ6. οἷΐα ᾿π]-πηόπιθ Διο- 
γενὲς, τοῦτον μὲν ἐάσομεν, Οάγοεεέε, Χ, 
448, ᾿ 

109. Πόλλ᾽ ἀπεμυθεόμην : ΔἸ] δῖοι ἃὰ 
ἀϊδοοῦσθ 4] ἀνὰϊξ Ρυοποποό ΡΟῸΣ οοη- 

Τάγον ἴὰ Ὀγόι!}ς, 1, 564-284, Ναβῖου ἃ Ὀΐθπ 

γαΐϑοι 46 αἶσα πολλά, σἂν 11 ἅναὶς ἀόνθ- 

Ἰορρό ὑπ ρϑι Ἰοπριθιηθηῦ οοἴΐ Ἰἀύε : « 16 

πηόνιθ 406 νοῖβ τη σου 62. » ιϑολοίϊος : 

ἀπεμυθεόμην᾽ ἀπηγόρενον, ἐκώλυον. 
110. ᾿Αθάνατοί περ; πιόπιθ 165 ἱπηπιουία 5. 
111. Γέρας, 16 Ρυὶχ ἀδ 88 νἈ]άποθ, 

ο᾽ ϑβϑὲτ-ὰ- αν Βυϊβέϊβ. 
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Ὧ γέρον, οὔτι ψεῦδος ἐμὰς ἄτας χατέλεξας. 115 

Ἀασάμην, οὐδ᾽ αὐτὸς ἀναίνομαι. Ἀιντί νυ πολλῶν 

λαῶν ἐστὶν ἀνὴρ ὅντε “Ζεὺς χῆρι φιλήση᾽ 

ὡς νῦν τοῦτον ἔτισε, δάμασσε δὲ λαὸν Ἀχαιῶν. 
39 

Αλλ᾽ ἐπεὶ ἀασάμ᾽ην φρεσὶ λευγαλέῃσι πιθήσας, 

ἂψ ἐθέλω ἀρέσαι, δόμεναί τ᾽ ἀπερείσι ἄποινα. 190 

Ὑμῖν δ᾽ ἐν πάντεσσι περικλυτὰ δῶρ᾽ ὀνομήνω" 

ἕπτ᾽ ἀπύρους τρίποδας, δέκα δὲ χρυσοῖο τάλαντα, 
αἴθωνας δὲ λέδητας ἐείκοσι, δώδεχα δ᾽ ἵππους 
αν Ὰ χ0λ ᾿- “ Ἰὰ [δ χέ0λ Χ Υ̓ πηγοὺς, ἀθλοφόρους, οἱ ἀέθλια ποσσὶν ἄροντο. 

Οὔ χεν ἀλήϊος εἴη ἀνὴρ ᾧ τόσσα γένοιτο, 128 
οὐδέ χεν ἀχτήμων ἐριτίμιοιο χρυσοῖο, 

ὅσσα μοι ἠνείχαντο ἀέθλια μώνυχες ἵπποι. 

Δώσω δ᾽ ἑπτὰ γυναῖχας, ἀμύμονα ἔργα ἰδυίας, 

11. Ψεῦδος Ροὺυγν χατὰ ψεῦδος, Λειο- 

δεηιδπῖ, ΘΟΙημη6 ὄναρ Ροὰν χατ᾽ ὄναρ. 
116. Ἀασάμην, ρεοεανὶ, γ᾽ αἱ {4111}. ΑΡ0]- 

Ἰομΐπβ : ἐδλάδην, ἄτῃ περιέπεσον. 
119-(20. ᾿Αλλ ἐπεὶ.... ΟἾεδὲ Θηΐγα 668 

ἄἀθιχ νϑῦβ 416 56 μἱδραϊΐ, βϑίοη {πθὶ 165 
ἈΠΟΙΘΠς, ΠΠ ΔΘ ΚΘΥ5 416 ΠΟΙᾺ ἃ ΘΟηβουνό 
Αἰμέπέεο : Ἢ οἴνῳ μεθύων, ἤ μ᾽ ἔδλαψαν 
θεοὶ αὐτοί. 

120. ᾿Απερείσι᾽ ἄποινα. ΥΟΥ. ἰὰ ποίε 1, 
18 50} οοἴίθ ΘΧὈΡΘΘβίοι. 

121-186. Περιχλυτὰ δῶρ᾽ ὀνομήνω... 
Οπ νοϊξζ, μὰν οθέξε ἰοπραθ ἐπιιπηόγαϊιομ, 

ΘοιθΊθη ΑρδιηθιηΠηοη δϑὲ βἰποὸγο ἀΔΠ5 50Π 
τϑρϑπηῖν, δὲ ἀέβιγοιχ α᾽ δ ἴδοθν τοὺ 50ι- 

γΘΏ1" ἀθ ἰὰ {066 }16. 1,68 ασθοθ π6 ρουγ- 

γοηΐ Ρ85 ἀν τηοΐη5, οοπληθ ΕΠ τπ 560}10- 
Ἰϊαϑῖθ, ᾿᾿ἀσουβον ἀ6 Ἰέβιπουϊθ. ὙΊΡρΊ]Ὲ ἃ 

ἱμϊτθ ο6. Ῥάββᾶρθ, Επηόϊάο, ΤΧ, 263-574, 

Π1815 ἅΥ66 πιοῖη5. 46 ἀδνοὶορρεπιθηΐβ, ἀΔη8 

ἰε5. Ῥγοπιθεδο 4υ Αβοάρηθ [αϊξ ἃ ΝΙβιβ : 
« ΒΙπὰ ἀἀ0ο ἁγρϑηΐο ρενίθοϊα αἴάτιθ ἈΒΡΟΓ 

« 5ίρῃϊ!5 Ροοῦϊα.... » Τ᾽ αΐγο8. ρμοδίθϑ οἱΐ 
ἃ ἰδὰν τουν ἱπηϊτό 1 Ἰπηϊταῖοπ 46 ΊνρΊ6. 

122. ᾿Απύρους, 4] π6 50ηξ μᾶ5 ἀ6ϑεϊπ 5 
ἃ 4116} ἂὰ ἴδιι. ΠῚ 5'Ἄρ1᾽ 465 ἱγέριϑ 5. 48] 560- 
γναϊθηΐ ἃ ᾿᾿ΟΥΠΘπιθηΐ ἐἰ65. τη ]50ῃ8 οἵ τηδπηη8 
ἀ65 θη ρ]65., δὲ 46 ᾿ἴθπ ΘΟ ΒΆΘΡΑ ΘΟΠΊΠΙΘ 
οὔναπαθϑθ ααχ ἀΐθαχ, [,65. ἃῖγεβ ὑγόρ! θα 5 
ὀταϊθηΐ ἀ65 τιβϑίθηβ1165 46 τηόπαρο, ϑολἠοίϊος : 

τοὺς μὴ εἰς πῦρ χρησίμους, ἀλλ᾽ ἀνα- 
θεματιχοὺς, χαινουργεῖς, τοὺς χόσμου 

χάριν τιθεμένους ἐν τῷ οἴχῳ. --- Δέχα δὲ 
χρυσοῖο τάλαντα. Οα ἴρποτο ἃ 41] ρο 5 
γέροπαάαϊ!ς ο6. 4 Ἠοπιὸγε ἈΡΡ6116 'ὰὴ ταϊθπὶ 
ἀν, Νοὺβ ἄνοηϑβ νὰ τάλαντα ἀμ η8 50} 5605 
Ῥέορτο, ὙΠ, 69, ρμ]αίδαιχ ἀθ βναΐδιιθθ. οὶ, 

Ο᾽ἐδὲ οδ {αι θη Ρὸ56 ἅνϑὸ 1ὰ βαϊαποθ, δὲ πη6 

ἀαδπτ 6 ἀδίουταϊπόθ ἀ6 ο6 ψαΐοη Ρὲδ6, 
134, Πηγούς, "ῖθῃ οπαγρθηιόβ : νἱροι- 

Ρϑιχ. ϑολοίϊος : εὐτραφεῖς, εὐπαγεῖς, ἀφ᾽ 
οὗ, γενναίους. ΟμεἸᾳι65-η5. ὑΡαἀαἰβαϊθηὶ 
πηγούς ρὰν μέλανας, ποῖ» 5. Μαϊ5 οετε 6χ- 
ΡΙἸοατοη. π6 τϑροϑαϊς 46. 58} ἰδὰ ρνέ)ιρέ 
ἀ᾽ ἀρτὸβ Ιθαυθὶ οπ τϑρσαγάαις 165. οἤδναιχ 
ΠΟΙ 5. ΘΟΙΏΠη6 [65 Π] 61 ]|6 15. «δολοίες : ὑέ- 
λανας τούτους γὰρ ἀρίστους φασὶν οἱ 

περὶ ἵππων γραψάμενοι. --- ᾿Ἀθλοφόρους 
βρης 406 66. 50ηΐ 465. οἰδναιιχ δῇ όζαι 
ἀθ γϑπιρογίον ἦ65 ρυῖχ, οἵ 66. 4] 5] δϑῦ ἰὰ 

ἀέπιοπείγα!οη ἀθ 6 αἀἶγο, ΠΠ πν ἃ ἄοπο 
Ροϊῃξ 46 ἰαπίΐοϊουῖθ ἀδη8 ἰ6 νϑῦβ. Το 

ἀθλοφόρος ἵππος 65: ἢ οἤδνὰ! ἀθ οοιγ586; 
ΠῚ. 15 ἴοι οἰθνὰ ἀθ οοῦγβα ηἾθβί Ρὰϑ τὴ 

ΟἤθνᾺ] νη ιθαΓ. 
128. ᾿Αμύμιονα. Δέποφοια ἐσγίναιϊς ἀμύ- 

μονας, ἐριΠπὸδές 46 γυναῖχας:. ΟἾ8ὲ ἃ τονῖ 
41 οθιῖθ ἰθφοῦ, ἀδηβ 168 «ϑολμοίϊθε, οϑὶ 
αἰ! θέα ἃ Αὐιβδξασααθ. ΠῚ 1ὰ σομθθαΐ [ον- 
τη 6]]οπηθηΐ : ἣ διπλῆ, ὅτι χωρὶς τοῦ σ γρα- 
πτέον᾽ οὐ γάρ ἐστι χατὰ τῶν γυναιχῶν, 
ἀ)λὰ χατὰ τῶν ἔργων. -- Ἔργα ἰδνίας, 
νμῖσο ἐργ᾽ εἰδυίας, οονγοοίίοη 46. βργᾶπη- 
ΠΑ] ΓΘ ἢ Θη πη] (65 Π]αἴμ5, 
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μ Ν φ.. "» 

Λεσθίδας, ἃς, ὅτε Λέσξον ἐὐχτιμένην ἕλεν αὐτὸς, 

ἐξελόμιην, αἱ χάλλει ἐνίκων φῦλα γυναιχῶν. 130 
«Ἃ » “ Φ .. Τὰς μέν οἱ δώσω, μετὰ δ᾽ ἔσσεται ἣν τότ᾽ ἀπηύρων, 

χούρη Βρισῆος᾽ ἐπὶ δὲ μέγαν ὅρχον ὀμοῦμαι, 

μή ποτε τῆς εὐνῆς ἐπιθήμεναι ἠδὲ μιγῆναι, 
“Δ θέ 3 ΠΝ έλ 5 ὃ σὺ κοι οσδνν ἜΣ. ἣ θέμις ἀνθρώπων πέλει, ἀνὸρῶν ἠδὲ γυναιχῶν. 

Ταῦτα μὲν αὐτίκα πάντα παρέσσεται " εἰ δέ χεν αὖτε 18ὅ 

ἄστυ μέγα Πριάμοιο θεοὶ δώωσ᾽ ἀλαπάξαι, 
νῆα ἅλις γουσοὺ χαὶ γαλχοὺῦ νηησάσθ ᾽ 7 χ  νηησάσθω, 

εἰσελθὼν, ὅτε χεν δατεώμεθα ληΐδ᾽ Ἀγαιοί. 

Τρωϊάδας δὲ γυναῖχας ἐείχοσιν αὐτὸς ἑλέσθω, 

αἵ χε μετ᾽ Ἀργείην Ἑλένην χάλλισται ἔωσιν. 140 

Εἰ δέ χεν Ἄργος ἱκοίμεθ᾽ Ἀχαιϊκὸν, οὖθαρ ἀρούρης. 
γαμύρός χέν μοι ἔοι τίσω δέ μιν ἶσον Ὀρέστη, 
ὅς μοι τηλύγετος τρέφεται θαλίῃ ἔνι πολλῇ. 

Τρεῖς δέ μοί εἰσι θύγατρες ἐνὶ μεγάρῳ εὐπήχτῳ, 

Χρυσόθεμις καὶ Λαοδίκη καὶ ᾿Ιφιάνασσα᾽ 148 

129, Αὐτός, [υ-πιόμηθ : ΑΟΠ116, Αισὰ- 
ΤΩΘΠΊΠῸΠ ἀγαὶξ δὰ 58 ρὰγῈ ἀπ ἘΠ, ΘΟΙΏΠῚΘ 

οΠ οὗ βυργόπιβ 465 οοηξέαότνέϑ. 
180. ᾿Κξελόμην.... Ζέποάοϊα ἀοππαὶξ 

ἴοι! Δα θαθηξ 686 νθὺ5 : Ἕξ, ἀτὰρ ἑόδο- 
μάτην Βρισηΐδα καλλιπάρῃον. Μαῖ5 Ατὶ- 
ΒΑΡ [10 ΟΌΒΘΥν ΟΡ 46 ΒγΙβόϊβ. Ω6 αιβαϊ! 

Ῥοὶπὲ ῬδγῈ6 465 [διητηθθ 4 οαάθαι : ἔστι 
δὲ ἐχτὸς ἡ Βρισηΐς. Τ᾽ εχργοϑβίοη μετὰ δ(έ), 
νοΥ8 31, 16 γοῦνα τη ηϊ[οϑίθπιθηΐ, ὕονοΖ 

01.551, Ρ]5. 045, ἰὰ ποΐθ ἀπ νϑὺβ 688. Οἡ 

᾿ὯΘ ΜΟΙ μὰ5 ἐγὸ65- θη. οοταπηθηΐ [ὰ ἰθοοη 46 
“όποάοϊα 5 Ἀυγαησθαϊδ ἄνα [05 γ 5. 49! - 

182, πὶ ἅνθο ἴθ νϑὺβ 128, Μα15 ρϑαϊ- ξν6 

Δόποσοϊε 165 ἀναῖῖ-1} τηοάῇός, 16. 4015 αἰγα 
Ἀ11581 4 ἊΠ6 56 Π0}16 ρογίβ ἀτὰρ ὀγδοάτην, 
ἅ θὰ 46 ἀτὰρ ἑδδουάτην. ΑἸοῦδ 11 πὟ 
ΔΌΤΑΙ Θ᾽] 15 ΘΡΓΘαν 46 ΟΠ 6, πιὰ ῖ5 1] Ὑ ἃιι- 

ΤαΪΕ τοῦ] 5. ΘΙ ὈσΟΠ]6πιθηΐ, 

182, Κούρη; νμῖρο χούρην. εἴ δρου- 

Βα Ῥθὺῦ αἰ ἍΠΠ|Θγ85. 5᾽ΘΧΡΙ ΟΡ. ΡὰΡ τΠ6 

αἰϊγδοίίοη, - Ἐπὶ δέ, νμίρο χαὶ ἐπί. 
ϑολοίϊος : Ἀρίσταρχος, Κούρη Βρισῆος᾽ 
ἐπὶ δὲ μέγαν ὅρχον ὀμοῦμαι. 

188. Τῆς, ο᾽οδιτἀτ-αἰνα, αὐτῆς : ἀ᾽ἘΠ16, 
46 Βυϊβδόϊβ (εὐνῆς τῇ). Αὐϊδίασαα : ἣ δι- 
πλῇ» ὅτι ἔξωθεν δεῖ λαδεῖν τὸ ἄρθρον. 

1834, Ἢ θέμις. ... πέλει, φιὲ ηϊο5 65. Τοὶ, 
ἀνθ ἴὰ Ἰεροη νυϊσαῖνα ἢ, 1] ΗὟΥ δαναὶξ 
ἀποαηθ ΑἸ }όγθποθ ἀρργέοϊα ]6 6 56η5. (ὃ 
π᾽οδὺ Ρὰβ5 ΘΟΠΊΠῚ6 ἀλπ5. ΕἾ Δἴ 685 ρῬαβϑᾶρα8. 

ὝΟΥΘΕΖ|ὰ ποῖρ ΤΠ, 78. 

187. Νῆχα ἅλις.... (δ. νϑυὺ8, βϑυῇ 16 Ργο- 
ΠλΪ6} Ρ]6 4, εϑὲ τοὰῦ θη βροπάδοβ, ὕογοζ ἰὰ 

ποῖε 1, 11, 

140-141. Αἴ χε.... Ἐπίχδ 665 ἀθιχ ν6}8. 
ΖΘ 65. ἰθχίθβ ἐπί ιι65. Θὲ. ἀοπ πη ῖθηξ τΠ 

απΐγο, ἀὰ γτοϑίθ ἰουνὲ ἀόρίαοέ οἵ ἴουτε δοῖ 

(εὐήθως: πάνυ), σοπηπιο αἰξ [ἃ 56 μ.} 16 οἱ 1] 
εδὲ οἰ : Τὴν γὰρ ἀπ᾽ αὖτις ἐγὼ δώσω 
ξανθῷ Μενελάῳ. 

141. Ἄργος.... Ἀχαιϊΐκόν, Ἰ᾽ΑΥροΟΒ 465 

Αομέθρῃβ, ο᾽ δϑι-ἂ-αἰσο 16 Ῥόϊοροηπὸβθ. Αὐ]β- 

ἰἄγααθ : ἣ διπλῆ, ὅτι τὴν Πελοπόννησον 

Ἀχαιϊχὸν Ἄργος λέγει χαὶ Ἴασον (Θ΄γ-- 
σέο, ΧΥΠῚ, 246), Πελασγικὸν δὲ Ἄργος 
τὴν Θεσσαλίαν. --- Οὖθαρ ἀρούρης, εὖ)" 
ἀρνὶ, πνὰπη 6116 46 1ὰ ἴθῦτ : οομῖνόθ [θοπάο, 
ϑοἠοίϊος : τὸ γονιμώτατον χαὶ χάλλιστον 
τῆς γῆς καὶ χάρπιμον. 

148, Τηλύγετος, ἰεπάτγοιπθπι, οέυ. 

γογος, ΠΠ|, 17, ἴὰ ποῖθ δὰ} τηλυγέτην. 

146. Χρυσόθευις.... ΟΠ γβοϊΠόμηϊ5. στθ- 
ῬάΓΑΪΕ ΟἾγ67 165 Τρ Ὶ {1165 50115 [6 ΠηδΠ16 ΠΟΠῚ. 
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τάων ἥν χ᾽ ἐθέλησι, φίλην ἀνάεδνον ἀγέσθω 

πρὸς οἶχον Πηλῆος ἐγὼ δ᾽ ἐπὶ μείλια δώσω 
πολλὰ μάλ᾽, ὅσσ᾽ οὔπω τις ἑῇ ἐπέδωχε θυγατρί. 
Ἑπτὰ δέ οἱ δώσω εὐναιόμενα πτολίεθρα, 

Καρδαμύλην ᾿Ενόπην τε, καὶ Ἱρὴν ποιήεσσαν, 1500 

Φηράς τε ζαθέας ἠδ᾽ Ἄνθειαν βαθύλειμον, 

χαλήν τ᾽ Αἴπειαν χαὶ Πήδασον ἀμπελόεσσαν. 
Πᾶσαι δ᾽ ἐγγὺς ἁλὸς, νέαται Πύλου ἠμαθόεντος " 

Τιλοάϊοθ, βαϊναηξ 165 ΑἸοχαπάσνίηβ, οὶ "Ε- 

Ἰδοῖνθ ἀ65 ἰγα οΊ 65. ΠΡ] Ἀ πᾶ556. δϑὲ σου ἕαι- 
ποπθηΐ ἰὸν ΓρΡΕϊσόμϊθ, (δ 4] δϑὲ θΊθα 
ῬΘΙΠΔΓ ΠΌΆΌ]6, ο᾽εδὲ 4α Τρ ]απα556. οἷν Τρ}}}- 
σόμϊθ οὶ: νἱναηῖθ ἄλη5 [6 ῥα ]αΐϊβ 6 Μυ- 
οὐποβ8. Ηοπιὸνθ Ἰρῆογο ο6 “αὶ 5᾽ 6ϑὲ ρϑ8886 ἃ 

Αὐ]15. Ῥουν Ἐβοθν]θ, Γρμϊρόπίθ ἃ ἐτό ἔρου- 

σόθ 5} 'λατ6] 46 Πιαπο: Ροὰν ΕΠΥΙρΡΙά6, 

ΕἸ16 ἃ ἐϊόέ βαινόθ ρὰν Τᾶπθ ἅἃπὰ πιοιηθηϊ 
ἀ δ ἐρογτρέθ, οἱ ἰὰ ἀόθββθ 1᾽ἃ ἔγὰμπδ- 

Ρονιόβ θὰ Ταυνῦάθ. ϑόρῆοοϊο. 568] 8606 
5᾽ ἐγ σοῃίοντηό ἃ ἰὰ ἀοπηόε ἀ Ἠοπιὸνθ. Οἡ 
γοὶΐ ἀδπϑ βοὴ Εἰ Ἰδοίγε, νϑὺϑ 1567, 16 ποπὶ 4]- 

ΡΒ πα5856. δὲ ἀ ἀπὸ ΓρΒϊάπα556 νυἱναπὶ ἀδη5 

[6 ῥο]αῖὶβ 65. Αἰγτιά65 ἀργὸβ 1ὰ τποτὲ ἀ᾽Αρα- 

ΠΙΘΠΠΠΟΠ, ΝαΙ5. ΘΟΡΠΟΟ]6 Ἰυ]-πηὸπ)6 δάτηρὶ 
«α η6. Π}1|6 ἀ᾽ Αραπιθῦποη δὲ 46 ΟἸ γίδϑιη- 

ποεῖγα ἃ ὄϊέ ξΞξδογιόθ μὰν σδοὴ ρὸνγβ, ὕουϑΖ 
ΕἸδοίγε, σοὺ Ὀδι-ὅ4!. ΠΠ πθ ἰὰ ΠοιηΠῚΘ 

Ῥᾶ5 ; πι815 [65 ἃ ΠοΙθη5 δηΐθηδαϊθηΐὶ, Τρἠϊρέ- 

γιῖθ. ΑἸπϑὶ Τρῃ Ια πα556, ῬΟῸΣ ΘΟρΠοοἾΪ6, ἐτζαϊέ 
ἀἰϊδειποῖα αἰ ΤρΒιρσόηϊε; οἵ ἸῈ ροῦϊξε 465 Ομαπίές 
ογργίαφψιες ἀναὶξ ἰαϊῦ ἀνᾶπΐῖ ΒόρΠοο]6 οοῖϊα 
ἀϊδειποίοη. Οη Ροϑαΐξ αἰβσγιπθν ρουγίαηΐ 4αἾ} 

ΕΗὟΝ ἃ ἀπο ἀοιΐο ῬΟΒ5 1016 56 1116 πιι6 
ἀθ ᾿ἸΡΒΙπᾶ556 ἀἬοιηὸγα εἱ ἀθ "ΤρΡΠἸσόμῃϊο 
65 δυῖΐῖχεβ ρμοδίθϑβ. Ἱπιοσὸθθ, ἰνδάυϊθϑαπὲ 16 

γέοϊξ ἀ Ἔβο!ν]6, ὀουῖς, Τ, 86 : « Τρλϊαπασσαΐ 
« ΤαΡράγιηῦ βαησαΐπο ἰάθ, » οἷ, 56] 0ῃ 

ἀ᾽ αυΐτοβ, Τρλϊαπαςδοο, ϑυθϑιαπε! οὐ δά- 

θαι, οἶδϑὲ ἐοπ)οινβ ΓΡΠΙρόηϊθ, δὲ ο᾽δϑῦ [ὰ 
6116 ποιημηέα Ἰοὶ ρᾶν Αραπιθιηπμομ. [,65 Δῃ-- 
Οἶθηβ5. ἀναϊθηΐ ἐξέ ἰγαρρέβ οοπημηθ ποὰβ 46 
σε ἀϊδοογάάποθ ἃ Ἤομπιδγθ δ (65 ἔγαρὶ- 

4165. ΑὐἹδίαυαιθ : ἣ διπλῆ, ὅτι οὐχ οἷδεν 

τὴν παρὰ τοῖς νεωτέροις σφαγὴν Ἰφιγε- 
νΞία-. 

146. ᾿Ανάεδνον, 5ἰπδ ὁροηδαϊδιιδ,, 5Άτι5 
οαάθαιχ ἀθ πορθβ : 588η5 40} αἷἱΐ. σἹθὴ ἃ 
ἀοππον μον" 1 Οθΐοπῖν. 1,ἃ ἰοσιηθ ἀὰ πιοΐ 

Ῥγόέβθητο {ποῖα ἀϊβου!τ6. ΑΡΟ]]Οἶα.5 56 πη- 
θ]6 16 ἔπινε νϑπῖν ἄθ ἄνευ ἕζνων. Ἐπιϑτλ.]6 

Υ γοὶῦ οἵ πη 51Π1|016 ΟΥ̓ΠΟΡΤΆΡ 6. Θαρ]ο- 
πῖσαθ, ρον ἀάεδνον ἄνθος ἀουθο ἀ ρμυὶ- 

ναυ , οὰ 1ὰ Ρύθανα {πὸ ἀνά, 6ῃ σοιηροβί- 
τοπ, Ῥοσῦναῖ; ἀν ὶν 6 56Π5 ρυϊναι, ΒΟΙΠΘ 
ΟΥΟΙΣ αυΐθη ἐδνγαὶξ ἐουῖνα ἀνέεδνον, 4πὶ 
56ΡΑΪ Ὁ ἀπ οοπιροβό γόραϊθν, ον. Ἠοχηὸν αἱ 

ἔεδνα ἅι881 ὈΙΘπ 46 ἕδνα. Μαϊβ 6. πἾθβὲ 
«απ σοπ͵ οἴ 6, 

147. Ἐπὶ μείλια δώσω, ο’ ἐϑ[-ἀτ- αἴχΘ 
ἐπιδώτω μείλια : Κ᾽ α]ουΐεγαϊ ἀδ65. οἴοβθβ 
ἀρνόλθ!οβ. (δοὶ δπομόνε δι} ἀνάεδνον. 
Ν οη-ϑθα!θηθηΐ σαι θ πη ΠΟ π᾿ ΘΧΊρ Ρἃ ροΪηΐ 
ἀδ οδάθαιχ, πιαῖβ 1] δὴ ἔδρα, δὲ 1] δὴ ἴθγᾶ 

ἀ6 ππδρηιῇαμθβ. Π] νϑξ 86. γέροποιοθι" ἃ 
τοὰξ ρυῖχ. Π Ἰπέθητοπ οϑὺ ἱπάϊ αιιόθ μὰν [ἃ 
παΐαγα πηθηθ ἀπ πιο, ἈΔρΡΡγοΟΠ6Ζ μέλι, 

τηΐθ], εὐ μειλίσσω, ἁάοιοῖν, (85. οδάδαιχ 

βουοπΐ ἰὰ ἀοΐ ἐδ ᾿᾽όρουβα αἰ Ἀθμ1}16, πιὰῖ5 
ΠΟΙ Ρᾶ5 ὑπ6 σεγ-οέ, 465 ἐπιμεΐίλια, Ρ18- 
4} πὰ βοῖϊπὲ δῆφονε ἐϊέ χψαθϑίίοπ 46 ἀοῦ. 

1, ἰναἀποίοι 4 Επβίαιῃς, ἐξώπροιχα, ἐπι- 
φέρνια, π᾿ 65 ἀοποὸ Ροϊπὲ δχαοΐθ, 1,6 πηᾶπι- 

βου ἀ6 Ὑϑηῖβα ἀομηθ, 1] δϑὲ ντὰϊ, ἐπιμεί- 

λια, οἵ οἶδϑὲ ἰὰ ἸΙθβφὸπ ἀ᾽ Αὐϊϑίαυῃιβ, Μίαϊβ 

οοἰξθ ἰθφομ ἃ ἐ{έ σϑροιιβδβέβ ἠδπ5. 1 ἔφοϊε 

χηθμηθ ἀ᾽ Λυϊβίαγαθ, ἃ σᾶ86 4 56η5 αιιἾ6}16 

Ῥυόβθηϊα τουῖ ἀθογά, σοί. Ἠέγοάϊδη : 

Ἀρίσταρχος ἕν μέρος: λόγου ὑπέλαόεν, ὡς 
ἐπιφέονια. ᾿Απολλόδωρος δὲ διαλύει, ἐπὶ, 
εἶτα μείλια" οὕτως δὲ καὶ Ἀλεξίων. Οἡ 

Ῥουγγαὶς ἀόΐεη ἀγα 1ὰ ἰθοὸῦπ α᾽ ΑΥἸβίαγαιο, 

Πιαῖὶσ ὁπ ὀοσαγίαπέε τοὰΐρ τΔ66. ἀ6 ϑαυν- οί, 

1.65 ἄποινα ἐπυπηέγέβ νϑὺ5 121 -᾿40. 

οομαρίθναἰθηΐῦ οοιηπηα μείλια, δἰ 165 ἐπιμεί- 

λια βϑυαϊοπὲ ἐ6 συ Αραμηθιηπομ. νὰ ὄηιι-- 

πιόγον, Αἰι γϑϑίθ, πὶ μείλια πὶ ἐπιμείλια 
π6 86 ἐγοινοπηΐ Ἀ1||6πγ8, τηδπηθ ἀΔΠ5 168 γ 6 Γ5 

ἀ᾽ Ἠοπιὸγο. 
160-1ὅ2, Καρδαμύλην.... (65 56ρὲ ν11165 

ὁϊταϊοηΐ οῃ ΝΙ οϑβόῃϊθ. --- [6 νϑὺ5. 1 ὅ0 56 ἴδν- 

ΠλΪΠ6 Ῥὰν ἴγοΪ5 5ροπαῴο5. 

1568, Νέαται Πύλου. ἃ |᾽ ὀχιγόμη! 6 ἀ6 
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» νὼ “«ΨΞΡ 
ἐν ὁ ἄνδρες ναίουσι πολύρηνες, 

[1Χ] 

πολυξοῦται, 
. Ἔς . Ὁ ( - ῃ ᾿ ς 85 Ἂ, 

οἱ χὲ εἐ ὁωτίνησι, ὕεον ὡς, τιμιησουσίν, 159 
ε ᾿ , 5, Ἁ ἤ 

χαί οἱ ὑπὸ σχήπτρῳ λιπαρὰς τελέουσι θέμιστας. 

Ταῦτά χέ οἱ τελέσαιμι μεταλλήξαντι χόλοιο. 
3 » “ὯΔ ὁ 

Δμηθήτω (Αἴδης τοι ἀμείλιχος ἠδ᾽ ἀδάμαστος" 

τοὔνεχα χαί τε βροτοῖσι θεῶν ἔχθιστος ἁπάντων), 
Ψ ς 7 . “- 7 Υ ᾿] 

χαί μοι ὑποστήτω, ὅσσον βασιλεύτερός εἰμι 160 

ἠδ᾽ ὅσσον γενεὴ προγενέστερος εὔχομαι εἶναι. 

Τὸν δ᾽ ἠμείθετ᾽ ἔπειτα Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ᾽ 
Ἀτρείδη χύδιστε, ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγάμεμνον, 

᾿ δῶρα μὲν οὐχέτ᾽ ὀνοστὰ διδοῖς Ἀχιλῆϊ ἄναχτι" 

ἀλλ᾽ ἄγετε, χλητοὺς ὀτρύνομεν, οἵ χε τάχιστα 168 

ἔλθωσ᾽ ἐς χλισίην Πηληϊάδεω Ἀχιλῆος. 

Εἰ δ᾽ ἄγε, τοὺς ἂν ἐγὼ ἐπιόψομαι " οἱ δὲ πιθέσθων. 

Ῥυ]οβ : 51} 165 ἔγομηὸγοθ ἀτπι ἐθυυιτοῖνο ἐ6 

Ῥυ]οβ, οεδὶ ἃ-αἴσο σὰν 165 ἰγοηεὸγθ8. ἀπ 

γογαπθ ἀθ Νοβίου ; οὖν Πύλου πὸ ρμδιὶ 

Ρὰδ5. 5! Ποῦ. 161 ἰὼ Ὑ1}16 πιόπιο ἀ6 Ῥυ]οβ. 
ὍΌΙΠ6 δὲ Π᾿Θχ ρ] οατο ΟΥ̓ Ἰπαῖνθ. ΑὙἸ βία γ ]τι8 

Τ6͵]θῖαῖς οοίΐα θχρ]τολίίοπ, οἵ ἔδιδαις 46 νέα- 
ται πὶ σοῦρε : ἣ διπλῇ; ὅτι νέαται ἀντὶ 
νέονται (1562 ναίονται, ἠαδιέαπέιν" 

ἔνιοι δὲ ἀντὶ τοῦ ἔσχαται, οὐχ εὖ. 
ΑἸοΥ5. νέχτχαι 56γα δ ἀπ6 ἰὈΥπι6 βυποορόρ 
46 νεναίαται, νένχιντα’. 1)ὰλη5 Ἰ᾽ έοο]6 4᾽Α- 

ΤΙΒ[Γ 6, ΟἹ ᾿αἸβδαῖῖ 16 ΟΠοἱχ δηῖνο [65 ἄθιχ 

ΘΧΡΙἸΙοα το η5. ϑδϑολοίϊος : ἤτοι ἔσχαται, ἢ 
χατῳχισμέναι εἰσί. Αρο!]οάονο ὀουῖναῖῦ, 
χέαται, 7166πέ, 50.  51565; ἀπ γ85 νάεται, 
[ογπιθ ἃν γαῖα οἵ τοῦΐ ἃ [10 Ἰπὰ Π}15510}6 

οοπμμηθ. Ρ]υν6]. 81 νέαται 65Γ ἀπ ν6}}06, 1] 
[τ τ ΘΓ ΠΟΙ ΘΡ [ὰ νἱρριϊθ, οοιηιηθ [ἃ [α]Ὲ 

ὙηΠοΐβοη ἀ᾿ ἀργὸβ 16 πηὰπιβοῦὶ ἦ6. Ὑ θηῖβ6. 
ΦῸΙ σοηδαυνό ἰὰ υἱρραϊθ, ρᾶγοθ 486 ἰὰ 
ῬἢΓα86. τη6 Ράναϊς Ρἰτ5 πεῖ ἀνθὸ νέαται 

160, 

Ι1ὔά, Πολύρηνες, νμίρυ πολύρρηνες. 

ολοίϊες : διὰ τοῦ ἑτέοου ρ τὸ πολύρ- 
ρήνες, αἱ Ἀριστάρχου. Ο᾽ εδε: "᾿οΥἸΠορτὰ- 
ῬἸιΘ ὅτι παρ ππιβουιῦ ἀ6 ἡ Θη156, ΤῸ γοβὲθ ἰοηρ, 

οἱ Ῥὰν ἴὰ ἴογοθ ἀ6 ""᾿ποσοηξ, οἷν ῬάροΘ 4 π 
561] ο Ῥοπναὶξ σοιηρίον Ρροὰν ἄθιχ, δ ον δ 

ΡΙ5. μαπὲ ἃ ποῖθ ἀ νϑὺβ ὅ. δΌΟΥΘΖ ἁιιδϑὶ 
Ιὰ ποίς ΥἹ, 62. 

166, Οἱ ὑπὸ σχήπτρῳ ὀᾳυϊνδαϊ ἃ ὑπὸ 

σχήπτρῳ αὐτοῦ : 80118 50η 506ρίΓ6, οἾδϑῖ- 
τ αἰγ σουνθυπόβ μὲν [αϊ, 

167. Μεταλλήξαντι Ροιν μεταλήξαντι : 
ἀγα ορθ56. ΤΡΠΟΡ. νοὶϊὲ ἀλη5. μεταλ-- 

λήξαντι ἴὰ ἀοαθ}]6. πιιᾶποθ 6 οθϑϑον δὲ ἀθ 

γέ [γιοῦ : ΘΟμηΠη6. 5ἱ ἰδ τηοῖ Ὡρρανίοπαϊξ ἃ 
Ιὰ ἰοἱβ ἃ μεταλήγω εἴ ἃ μεταλλάσσω. 
Μαῖβ 165 ἄθιιχ Δ πθ 50η| ἰοὶ «πἶὰππὸ Ἰΐσθποθ 
πιόιυι απο. 

168. Δμηθήτω, 4} 5ο᾽ῖ ἀοπιρίέ : αι} 

56. [αἴδδο Πόομῖν. “Δέποάοϊο οὐ Αὐ βέορμδπθ 
ἀε Βυχᾶποθ ὀουϊναϊθπὲ τόμ χαμφθήτω, 

ΤΘΧΡΡ βϑῖοι ῬΤΌΡΓΡΘ. ΑὐἹϑίαγ 6 ἃ τη ηΐθμμι 
ΓΟΧΡν ϑϑίον ἤρανόθ, αὶ [αϊς ἢ ΑΘΠΠ}6. απὸ 
5ονθ (6 οἱϊθνὰ] [οπισπθαχ. 

169-160. Τοὔνεχα.... πίε 665 ἄδιιχ 
ΨΕΥ5. ΟἹ ᾿Ι5810 6] 11-οἱ, ἃ ο6. 4π6 ἀϊτ Αὐὶβ- 

ἴἄγαιθ, ἀΔη58. «πιθ] {π|θ5. ἰθχέθθ ἈΠΕ Π6Β : 

Οὕνεχ᾽ ἐπεί χε λάδῃσι πέλωρ ἔχει οὐδ᾽ 
ἀνίησιν. ΑΥἹδίαγ 6. πὸ 1᾽ἃ ροΐης δά πη18, 
Ῥᾶγοθ 4} 1ὰ1 ἃ Ρᾶγιι Ἰπμ1Π|6 ἃ 5625 : 
»ϑολοίϊες  : φησὶν ὃ Ἀρίσταρχος ὅτι.... 
οὐχ εἶναι δὲ ἀναγχαῖον. 

160. Καί μοι ὑποστήτω, εἴ 4} 568 
ΠηΘῖΓ6. 50115 ΠΊΟΪ : «{π|1}} πη6 οὐδέ: 4} γδ- 

ΟΠ ἶ586. ΤῸ διΐογν6. ϑολοῖίος : παρα- 
χωρησάτω, ὑπειξάτω. 

165. Κλητούς, «ἀεἰεοίος, ἀδ5 ἀόραϊέβ 

416. ποι8. ΘΠΟἰΒΙ"ΟΠ5. --- ᾿Οτρύνομεν δὰ 

50] πο, Ῥουν ὀτρύνωμεν. 
167. Εἰ δ᾽ ἄγε, τηα]8. ἈΠΟ η5} ψόογα [ἃ 
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Φοῖνιξ μὲν πρώτιστα Διὶ φίλος ἡγησάσθω 
πον Ν δ χν ΄ ιν δὼ ᾽ ᾿ ΡΑΟΑ, αὐτὰρ ἔπειτ᾽ Αἴας τε μέγας χαὶ δῖος Ὀδυσσεύς 

χηρύχων δ᾽ Ὀδίος τε καὶ Εὐρυῤδάτης ἅμ. ἑπέσθων. 110 
Φέρτε δὲ χερσὶν ὕδωρ, εὐφημῆσαί τε χέλεσθε, 

ὶ 

ὄφρα Διὶ Κρονίδῃ ἀρησόμεθ᾽, αἴ χ᾽ ἐλεήση. 
[Δ “ὦ τ ξ - " 

Ὡς φάτο, τοῖσι δὲ πᾶσιν ἑαδότα μῦθον ἔειπεν. 

Αὐτίχα χήρυχες μὲν ὕδωρ ἐπὶ χεῖρας ἔχευαν " 

χοῦροι δὲ χρητῆρας ἐπεστέψαντο ποτοῖο, 1718 

νώμησαν δ᾽ ἄρα πᾶσιν ἐπαρξάμινοι δεπάεσσιν. 

Αὐτὰρ ἐπεὶ σπεῖσάν τ᾽ ἔπιόν θ᾽ ὅσον ἤθελε θυμὸς, 
ε "Ὁ 2.2 ἢ 3 ἥ 3 (δ ὡρμῶντ᾽ ἐχ χλισίης Αγαμέμνονος Λτρείὁδαο. 

Τοῖσι δὲ πόλλ᾽ ἐπέτελλε Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ, 
δενδίλλων ἐς ἕχαστον, Ὀδυσσῆϊ δὲ μάλιστα, 

ποῖςρ 1, 803, ἴΙοἷ, οἢ μοι, ἃ ἰὰ υσάθιγ, 

Ἀἀπηθεῖσθ ἄνθὸ Επβίατηθ. 1᾽6]Π1ρ56. ἀς βού- 

λεσθε οἱ 46 βούλει. --- Ἐγώ, νερο ἐγών. 
δολοίϊος : Ἀρίσταρχος, ἐγώ, ἄλλοι δὲ 
ἐγών. --- Ἐπιόψομαι. Ναδίοῦ ΡῬΓΌΡΟβ6 46 
γον ᾿αϊ- πηόπηθ σθιιχ 48 ρϑινοπὶ σΟΉν ΘΗ: 
εἰ ανοῦν" ἰ αοὐἱϊ σιὼ" δια, ἀθ 165 ἀϊβηραοι, 

ἀθ 165 ἀόβιρπου, 
168-169. Φοῖνιξ μὲν.... ῬΠαΙχ δὲ ἀέ- 

βίρῃέ ἰ6 ρυθπηῖοσ, Ράγοο 4} ἃ ἐϊό [6 σου- 
γΘΡηΘαν ἀ᾽ἾΑΘΠ116, εἰ «αι Α ο}}1}16 οϑὲ ρ θα 
ἄδ νέπόγαϊϊομ οἱ ἀθ ἰθπάγοθθα ροῖν [α]. 
ΑἹαχ νἱϑηΐ βπϑιμΐθ, ἃ {πὸ 46 ραγθιπξ οἱ 

ἀτ] ἀὰ ᾿ιέγοβ, Ε]γ556 εϑὲ [6 ρο πῖᾳα6, 
ῬΗΟπΙχ π᾽θδὲ Ροϊὶπὲ ργοργομπιθπὲ [6 ἐμῇ ἀδ 
ἴὰ ἀέρυΐξαξοη, Οα ρϑὺΐ τόπο ἀἶσα 4] 

πἶδη ἰαϊε ρμοϊπξ ρᾶχίϊθ. ΠΠ οδὲ πὰ {αν ΘΥ 
ἀ ΑΘΒΠΠ16: 1] σοϊοσσηθ οἢ62 [ἰπἰ. 1,6 πιοῖ 

ἡγησάσθω 5ἰρηῖβε βευ]οπηθπὲ 4] ρθη νὰ 
Ιε5 ἀθνυδηΐβ, 4} τπηοπΐγογα ἰἴ6 ΟΠ ΠῚ] ΔΤΙΧ 

ἄθυχ ἀόραϊέβ. (658 δἰ πὶ 4 Αὐ βία 18 6Χ - 

ΡΙψαΘ 66 ράββαρσο. ΠΕ ΠΥ Ὺ ἃ λιπαῖβ, ἀλη5 165 
ἀέρατζαιϊίοη5. Πομπηόν 465, 4π6 ἀδὰχ ἀέρα- 
ἰό5, Τὐ χρ]ολτοη α᾽ Αὐἰδίαγαιθ οϑὲ ἰὰ οοη- 
βόσαθποθ 46 ο6 ρυΐμοῖρθ. ϑολοίϊες : πέμ.- 
πεται οὖν ὁ Φοῖνιξ, οὐχ ὡς πρεσόευτήῆς" 

δύο γὰρ ἦν ἔθος πρεσόεύειν.... ἀλλ᾽ 
ἵνα τοῖς πρεσθευταῖς συλλάδηται - διό 

φησιν ἡγησάσθω, ὡς ἐκεῖθεν ἥχοντος 

αὐτοῦ, χαὶ πάλιν ἐπανελθεῖν ἀνάγχην 
ἔχοντος. Οδέέξε ποΐθ δϑῇ 16 δοιηιπθηΐαϊ "8 

(165 Ῥάγο᾽βϑ πηϑπη65 ἐἢ Αυ]δίαγσαθ : ἣ διπλῇ, 
ὅτι ὁ Φοῖνιξ προέρχεται, χαὶ οὐ συμ- 

180 

πρεσθεύει τοῖς περὶ τὸν ᾽Οδυσσέα. Οπ 
γϑΡΡὰ ]15 ἸοΪπ 416 66 Π6 βοῃξ μοϊηΐ Ἰὰ 465 
50} 165. ἃΙΘχαπ ἀυἼπ65. 1 στα Πη Π]Δ1Γ 6. πηθ- 
ΠῚ, ΘΟμλη6 [6 [αἱξ οπίθπάνα ΑὐἹδίανηαθ, 

Ἰαδαβονα ᾿᾿ὀχρι!οαϊοη : ὥστε μὴ συγ- 
χεῖσθαι διὰ τῶν ἑξῆς τὰ δυϊκά. 

170. Κηρύχων. [ἃ ργέβεποορ 465 Ππέγναμ!5 
ἀοηπο τπ οανδοζὸγο ΡΟ] πα ἃ 1 ἀόριτα- 
τοπ. Οἡ [δα] ΤΕΠΊΔΙΠΙΘΙ, ἀἀπ5 Π᾽ἔς0 18 
Α᾽ Ατιβδίαναθ, 416 'ΓΆΠΠΎ 15, 16 Βόγασπὶ 
ῬΑΡΓΘΆΠΟΙ αὐ Αρσαιηθιῆποπ, π᾿δδὲῦ ροϊηΐ 
ΠΟΠλΠΊό Ιοἱ, Μαϊ5. ΠΟΙβ. ἉΥΟΙΒ νὰ Δ1||61105. 
Ι, 859, Ἐπνγθαῖθ πι15, Ρὰν χὰ ρρονὲ ἃ Αρὰ- 
ΠΠΘΙΉΠ ΟΠ, 811) ἰὰ πηδ πη στο 46 ΤΆ ΠΥ 15. 

51 ο᾽οδὲ Επνυ! ναῖε ἀ ΟἸγ 556, πηόπιθ αἰ[{- 
αὐτό. ΠΠ οδὲ ὀνιάθπε χα αν) αΐθ, ἄνθο 
᾿Ἰποοόπηι Θά 5, τοργόβοπίθ Ἰοὶ 1ὰ πηα]θϑίέ 
βιιργόπηθ ἀθ ἴὰ παίϊοπ ρῦθοααθ. ιϑολμοίϊος : 

ἵνα δηγωθῇ ὅτι δημοσία πρεσόεία ἐστί" 
Ταλθύδιος δὲ οὐδέποτε παραγίνεται, ὅτι 

Ἀγαμέμνονός ἐστιν ὑπηρέτης. -- Ἕπέ- 
σθων ἃ ᾿"πηρόγαι ἀπο]. Οαθ 165 ἀποῖθῃβ 

᾿ἰβαϊθηῦ ἑπέσθω ἅτ ϑἰπρΌ]Θν, 
4178. Ἑ. αδότα, ἀργόλθ!θ. (δδὲ 16 ραγιῖ- 

εἷρθ 46 ἕαδα, μανία! βθοοπά ἀπ νϑῦ}»8 
ἁνδάνω, Ρ᾽αῖνα, ϑολοίϊος : ἀρέσχοντα. 
"475-176. Κοῦροι.... ὕογθδξ 1, 470-471 

οἱ 165 ποΐθϑ 51} 065 ἀἰθχ υ 6785. 
180. Δενδίλλων, οἸσπαπῦ ἀδ 16} : [ἀ]- 

βαπὶ βίρπθ ἀὰ νϑραγά. (δ πιοΐ ἀϊξ αθίαιιο 
σἤοβθ6 ἀθ ῥἷυβ 4π6 ἴὰ ἐγαάιιοίίομ σοηδᾶονέθ 
νερέσησ οὐμέος, οὰ πιόπιθ ἀπ γοσαγαάαιηε 
αἰξορπαξνοηιοιυί, 1,65 δοίιοίθ5 τνλαιιϊθοηξ, πε- 
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πειρᾶν ὡς πεπίθοιεν ἀμύμονα Πηλείωνα. 

Τὼ δὲ βάτην παρὰ θῖνα πολυφλοίσόοιο θαλάσσης, 
πολλὰ μάλ᾽ εὐχομένω γαιηόχῳ ᾿Εννοσιγαίῳ, 

δηϊδίως πεπιθεῖν μεγάλας φρένας Αἰαχίδαο. 

Μυρμιδόνων δ᾽ ἐπί τε χλισίας χαὶ νῆας ἱχέσθην " 185 

τὸν δ᾽ εὗρον φρένα τερπόμενον φόρμιγγι λιγείη, 

χαλῇ, δαιδαλέῃ, ἐπὶ δ᾽ ἀργύρεον ζυγὸν ἦεν " 

τὴν ἄρετ᾽ ἐξ ἐνάρων, πόλιν Ἠετίωνος ὀλέσσας" 

τῇ ὅγε θυμὸν ἔτερπεν, ἄειδε δ᾽ ἄρα κλέα ἀνδρῶν. 
Πάτροχλος δέ οἱ οἷος ἐναντίος ἧστο σιωπῇ, 

δέγμενος Αἰαχίδην, ὁπότε λήξειεν ἀείδων. 

Τὼ δὲ βάτην προτέρω, ἡγεῖτο δὲ δῖος Ὀδυσσεύς" 

στὰν δὲ πρόσθ᾽ αὐτοῖο" ταφὼν δ᾽ ἀνόρουσεν Ἀχιλλεὺς, 

αὐτῇ σὺν φόρμιγγι, λιπὼν ἕδος ἔνθα θάασσεν. 
Ὡς δ᾽ αὔτως Πάτροχλος, ἐπεὶ ἴδε φῶτας, ἀνέστη. 
Τὼ χαὶ δεικνύμενος προσέφη πόδας ὠχὺς Ἀχιλλεύς ᾿ 

Χαίρετον " ἦ φίλοι ἄνδρες ἱκάνετον " ἦ τι μάλα χρεώ᾽" 

190 

190 

οιθλέπων, πιαὶ5 6165 ἰγϑ ῖβθηξ ἀϊι55ὶ, ὄμ.- 
μασι διανεύων., διανεύων τοῖς ὀφθαλ- 

μοῖς. 
182. Τώ, οιχ ἀευχ : Α]ὰχ οἱ ὕ]γ556 (165 

ἄθιιχ νγὰῖ8 ἀόριυϊι65). 1.6. ἀπ6}, οὶ δὲ ρ]ιι5 

Ιοῖπ, 7υβϑῦο Τηἰορργέϊαϊοπ 46 ἡγησάσθω, 
16}16 αι 1ὰ ἀοῃπο ΑὐἹδίασαιθ. ῬἤΘμΙχ ἃ 
ῬΥΪ5. 165 ἀδθναπίβ. 1,65 πόγαιπιῖβ. πὸ οομηρίθηξ 

Ρὰ5 σοπιπα ἀόραϊό5. δολοίϊες : Αἴας χαὶ 

᾿Οδυσσεὺς, Φοίνιχος προεληλυθότος᾽" χαὶ 

διὰ τοῦτο ὃ ποιητὴς δυϊκῶς χέχρηται. 
184. Αἰακίδαο. ΑΟΒ1Π6. οϑὲ ἀρροὶόέ Βὰ- 

οἷά, δοπαὴθ μοι -8]5 ἀ ἕαχιο, μὸντο 46 
Ῥέϊέε. 

185. ᾿Ιχέσθην. ΟμοΙ 165 ἰΘχίθϑ ἈΠΕ 1168 
Ρογζαϊοηῦ ἵχοντο. 

186. Φόρμιγγι. 1ἃ ῬΒοΡΠαπχ οἷ ΟΠ γ6 

οϑὲ ο6. φυ ὺοῃ ἃ ἀθρι15 Ἀρρε]6 [ὰ ἰγυϑ. Ναϊβ 
06. π᾽έϊα!ε. ἃ]ου5. «απ ἰηϑιίσιπηθηΐ ἰέϊν8-- 

οογάθ. 

187. Δυγόν. ΟἾ 6511 ἔγάν ουῦ86 4] γότι ἰδϑϑαῖῖ 
6 Βαμὲ 165 ἀθιιχ ὈγΆΠ0}165 46 ͵ὰ ΡΟ πη ηχ, 
οἱ ἃ Ια {6116 ἐϊαϊοπὶ βχόθβ [65 δου άθ85, ἃ 

πο θη ἀ6 οἴου }]}]65 αα ἢ ΤΟαν Πα ΘΟΠΙΠΊΘ 
66 1165 ἄτι νἱο]οη. δϑολοίϊος : ὁ “πῆχυς τῆς 

χιθάρας, ᾧ ἔγχεινται οἱ χόλλαδοι" οὕτω δὲ 
λέγονται οἱ πάσσαλοι ὧν ἐξάπτονται αἱ 

χορδαί. [ἃ νυ]σαΐε ἀργύρεος ζυγός ε65ἴ τιπ6 

σου ΡΘοοη. 46. “ΠΟΙ 6 σγατη πη θη ρΡοβιό- 
ΤΙΘαν ἃ ΑΥΙδίαγαιθ. [ἃ [Ὀγπιθ Ποιόν 16 
εδὲ ζυγόν ἅτ πειΐῖτα, δὲ ποῃ ζυγός. 

188. Ἄρετ(ο), 46 αἴρω, ἑἐοΐϊο, 5ουϊθνοι ; 
ἃἂὰ ἸΠΟΥ 6, ΘΗΪΘΥΘΙ ῬΟᾺΙ 501, ΡΥ πάγθ, ο- 
«αυόνιν. ---- Πόλιν Ἠετίωνος : Τόθέ ἀ65 
ΟἸΠο65., 505 ἰ6 ᾿ποπὲ ΒΪδοιιβ. ὕουοΖ [65 

ποῖεϑ5 1, 8566 601, 440. 

192. Προτέρω, κπἰξονίι5, Ρ]ὰ5 ἀγναπί. 
ϑολοίϊες : προσωτέρω, ἐνδοτέρω. -- 
Ἡγεῖτο. (6. πιοῖ βιιρροβθ 46 Ῥῃαπῖχ ἃ 
ΡΥΙ5 165 ἀονδηῖβ, δὲ 4} οϑὲ ἀὀ]ὰ ἀπ ἰὰ 

τοηῖ ἀ᾽ΆΘἢμ1116. Αὐἰδίασαας : παρόντος γὰρ 
τοῦ Φοίνιχος, ἀπίθανον λέγειν, ἡγεῖτο 

δὲ δῖος Οδυσσεύς. 
496. Δειχνύμενος, ἴεπάαπίὶ ἴα τηαΐῃ : 

ἀοππαηξ οἵ ργθπαπῇ ἰὰ τπᾶΐῃ ; [αἰδᾶτπε σοΥα Ὰ] 
Δοσο 1], Ἐπδίαιμα : δεξιούμενοξ, φιλοφρο- 
νούμενος; ξενοδογῶν. γογοχ ἰὰ ποῖθ ἘΝ: 

4, οἵ ῥῖιι5 "ὰδ5 66 }}16 ἄτι νϑὺβ 224. 
197. Ἦ τι μάλα χρεώ. Οπ ρμϑιέ Θχρ]]- 

486} : 406] 4πι6 Ομ 56 6 ὶη δὲ, οἷἱ θθϑοΐπ 
ΘΒ ΘᾺ 406] 46 Οἤο586; 66 «πὶ τουιθηΐ ἴοι - 

Ἰοανδ ἃ χρεώ τινός ἐστι. 1. ῥυδτιϊὸγθ θχρὶῖ- 
οαθίοπ 561} 6 ρνόίόγα 6. 1,65 Γι τη 5 ἀἰδαηῦ 
αἰϊηιια γθ5 Οριιδ 65: ἀυιϑδὶ θ 16 πη απ6 αἰέψμα 
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. ͵ 3 -" δ α 
οἵ μοι σχυζομένῳ περ Ἀχαιῶν φίλτατοί ἐστον. 

Ὡς ἄρα φωνήσας προτέρω ἄγε δῖος Ἀχιλλεύς. 
Φ δ᾽ Σ - ᾿ , ᾽ Εἷσεν δ᾽ ἐν χλισμοῖσι τάπησί τε πορφυρέοισιν 200 

αἶψα δὲ Πάτροχλον προσεφώνεεν ἐγγὺς ἐόντα" 

Μείζονα δὴ χρητῆρα, Μενοιτίου υἱὲ, χαθίστα " 

ζωρότερον δὲ χέραιε, δέπας δ᾽ ἔντυνον ἑχάστῳ. 
ς Ἁ ὔ Υ̓ .) ΔΑ. τ “ ᾿ Οἱ γὰρ φίλτατοι ἄνδρες ἐμῷ ὑπέασι μελάθρῳ. 
Ὃς φάτο" Πάτροχλος δὲ φίλῳ ἐπεπείθεθ᾽ ἑταίρῳ. 200 

Αὐτὰρ ὅγε χρεῖον μέγχ χάῤδδαλεν ἐν πυρὸς αὐγῇ, 
" δ᾽ " .-" ΝΥ 3 ἄν Ὰ 7 ἃ 
ἐν δ΄ ἄρα νῶτον ἔθηχ᾽ ὄϊος χαὶ πίονος αἰγὸς, 

ἐν δὲ συὸς σιάλοιο δάγιν τεθαλυῖαν ἀλοιφῇ. 

Τῷ δ᾽ ἔχεν Αὐτομέδων, τάμινεν δ᾽ ἄρα δῖος Ἀχιλλεύς" 
χαὶ τὰ μὲν εὖ μίστυλλε χαὶ ἀμφ᾽ ὀδελοῖσιν ἔπειρεν " 

πῦρ δὲ Μενοιτιάδης δαῖεν μέγα, 

γῈ Οριις δςί. Οπθ] ιιδ5- 15 οοπϑιἀουθηὶ τι 
ΘΟΙΏΠη6. τὰ ἃάνου 6, 5 ρ]6 ἀόροπάλποα ἀ6 

ἦ, δὲ ἀγαπὶ ἃ μοι ρῥγὸβ 16 πηδπιθ 5618. 
ϑολοίϊος : τι ἀντὶ τοῦ τινός οἱ δὲ ἀντὶ 

τοῦ ὄντως. Δὰ Ἰίεα 46 ἢ, σαπθ., ΒοΙΠα 
ὀου ἤ, ἀμί. ΤΊ ἔλα! ἅ]ου5 5ουβ- Θη πάτο 
ϑαπϑ εἰομί6, εἴ ἴῈ 56η5 σϑϑίθ δχδοξθιηθηΐ ἰδ 

Πηδπη6. Τὰ ῬΉΓᾶ56 δϑῦ ΠΠ6 5ουΐα 46 ρᾶγθη- 
τῃὸδ6. Αὕὐὰ Ἰἰθὰ ἀς ἢ τι μάλα χρεώ, Ρατ- 
τηόπίβοιϑ5 ᾿ἰβαὶϊξ ἡμέτερόνδε, 5015 ποῖ [οἱζ, 
(δ. π᾿ ἐἴ91: ρυοθαθ]θηαθπξ {απ 6 Θογγ οὕ] θη 
ἀεβειηόθ ἃ ϑἰπρ!ῆθν 16 τοχίθ. 

208. Ζωρότερον δὲ χέραιξ, οἱ [α15 τι 
τη θαπρα ἀθ νυἱπ οἱ ἀἶθαὰ μία ἴουξ, οἾδϑῦ- 
ἃτάγο Ρ]ὰ5 ἔοστε 46 ποΐίγθ ᾿οΐβϑοῃ οζγαὶ- 

Πᾶῖγο, ΑΘΒ}}]6 νοὺΐ 416 565 Πόϊΐεθ. πὸ 86 
ΡΙαῖσπθπε μὰ5 Ζαΐοπ [δ [5586 ΟΪΤΘ [ῸΡ 
ἀ᾽δαιι. 20 1]6 [εἰρπαὶξ 46 πὸ μὲ8 δπίεπαάνα 
ἈΪΠ51 [65 ΡΆγ0]65 ἀ᾽ ΑΘ6Π}1116. Αα551 σθρυοοβαῖ- 
1] ἃ Ἠοπιὸγα ἀ᾽ ἄνοῖν αι ἀθ 5ὸη Βέγοβ ὑπ 
ΊΡΘόροπ. Αὰ θὰ ἀδ χέραιξ, 4αΘΙ 165 τη 5 
ὀογιναϊοπὶ χέραιρε. (658 ἀπ ἀποίθππο ἰ6- 
(01, Πη815 ἀϑϑιγόπιοπξ ἔαλαἴινο. Εἰ αδίατπ6 αι 

41π| 168 πιδπιιβουι 5 οὐ 11 [ἃ γὰρ βδοῃΐ δῇ 
Ῥϑῦε ποπῖργα δὲ πὸη ἀ65 τηθ]]]θι5 : ὀλίγα 

μέντοι, οὐδὲ τὰ ἀχριδέστερα. Οπ Ιἰ 
Ρουγίαπί, ἐλπ5 [65 ϑολοίϊες : χέραιρε " 

χίρνα. Μίαϊ5 .οπ γ᾽ Π1ΠῸ ἀιιϑ5ὶ : χέραιε, δίχα 
τοῦ ρ, Ἀριστοφάνης. Οπ Υχ [᾿ξ τηόπη : 
Οὕτως χέραιε, χωρὶς τοῦ ρ΄ μέμνηται 
χαὶ Ἣρωδιανός. 

204. Οἱ π᾿ 6εδὕ μὰ ΡΓ1ι5 ἀγέοα ἴοἱ αυἾ}}- 

210 
Ν 

ἰσόθεος φώς. 

ἴθὰνῦβ ἀλη5 Ἠοπιὸνθ. Αφἢ116 ἰδ : « Ζ᾽οϊοὶ 
50 115 ἸπΠ0} ἴοὶϊξ 165 ΠΟΙ Πη65 416 16 ομόν!5 [6 ὑ 
Ρὶμβ,.» δὲ ποῃ ρὰ8 βϑιυ]θιηθηξ : « [1,65 Ποπι- 

ΠΊ65 416 16 οΠόγι5. 16 θ]1ι5 βδοπῦ 5015 ΙΠ0Π 
τοῦ.» Αἴηϑὶ οἱ ἐψαϊναιξ ἃ οὗτοι. 

206. Κρεῖον, ἀπ ρμ]αΐθαι ἃ ἀξοοιρον ἰὰ 
νἰδηάθ : ἀπ ἔα θεῖα ἀθ οὐ βιπῖθῦ. ΟἿ δὲ 

᾿Ἰπτουρσγότζαϊϊοα σθοαθ, Οδροπάδμπέ ἐντίθημι, 
πιθέέγο ἀδάαη, 56γα}}}6 ῬΓΟΌν Ρ 48] 5᾽ ἀρ]; 
ἀπ νᾶ56, ἀπ Ομ ο56. 41 οοπίθηΐ. Ραπα- 
5. ΠΙἃ5. Θηΐοπ 818 1ΟἹὁ ἀπὸ ΘΟ. 611}16, χανοῦν, 

οἱ [65 ϑδϑολμοίΐθς βαρ ῃναϑοπῦ : χρεωδόχον 
ἀγγεῖον, νὰ56 ἃ πιϑεϊυθ ἴὰ νἱᾶπαδ. --- Ἔν 
πυρὸς αὐγῇ; ἃ 1 οἰαγεό ἀπ ἴδιι : Θἢ 5᾽ο]δ1- 
γὰηξ ἀ6 ἰὰ ᾿πϑὰν ἀὰ ἴθι, ΠΠ πὸ 5 ἀρὶϊ Ρὰβ 

ΘΠΟΟΥΘ ἀθ ου550Π. 
208. Ῥάχιν, 5ΒΥποπγπιθ ἀθ νῶτον; 4] 

δὲ ἂὰ ν6}5 ὈῬυέοδάοπί, Πλαγθα ον : « ΟἾ εδὲ 

Αἴηδὶ 416 ποῖ5. ἀΐβδοηβ 1 ἐοἠίπθ, Ῥοῖν ἀό- 
ΒΙρ που ἴοαία ἰὰ τόριου ἀ6 ἰὰ οοϊομπθ νον- 

ἐόθνα]6, οἱ ποὸῃ μὰ8 βθι]οιηρηΐ 165 γ6- 

τὸ γο5. Ὁ 
209. Τῷ, ἃ αἱ : ἃ ΑΟ.}16. Αὐτοιηόάοῃ 

(αἷξ ΤΤοἴβοος ἀθ βογυϊΐθιν. δολοίϊθς : τῷ δ᾽ 
ἔχεν" τούτῳ δὲ, τῷ Ἀχιλλεῖ, ὑπηρέτει 
τὰ χρέα ὁ Αὐτομέδων, οἷον ὑπεῖχεν αὐτὰ, 
ἐχεῖνος δὲ διέτεμνε. Αὐτοιπέάοπ ἐἰαϊξ 16 
Ρδ]οἴγοπιον. ἀ᾽ΑΘΠΠ16. Αρτὸβ [ἃ πιορὲ ἀθ ὰ- 

ἔγοοΐθ, 11 ἀονίθης 505. ΘΟ ον. ΟΥΘΖ ἰὰ ποῖθ 

ΧΥ͂Ι, 145. 
210. Καὶ τὰ μέν.... Οπ ἃ νὰ τὰ νΕΥ5 

ἀπαΐοραρ, 1, 46. 
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ᾧ τα " Ν ᾿ - νι Ν ὡς ΥΨ, , ι 

Δυτὰρ ἐπεὶ χατὰ πῦρ ἐχχὴ χαὶ φλὸς ἐμαράνθη. 

ἀνθραχιὴν στορέσα ελοὺς ἐφύπερθε τάνυσσεν᾽" ς 
, Ὁ ε5“ς.Ά4 , 5" , 

πάσσε δ᾽ ἁλὸς θείοιο, χρατευτάων ἀπαείρας. 
.] Ὰ ᾿] ΡΥ Ἁ .) ᾿] - Μ“Μ 

Αὐτὰρ ἐπεί ῥ᾽ ὥπτησε χαὶ εἰν ἐλεοῖσιν ἔχευεν, 21 

Πάτροχλος μὲν σῖτον ἑλὼν ἐπένειμε τραπέζῃ, 
“- " 7 ᾿] ᾿ ͵ “ 5" -Ῥ 7 

χαλοῖς ἐν χανέοισιν ᾿ ἀτὰρ χρέα νεῖμεν Ἀχιλλεύς. 

Αὐτὸς δ᾽ ἀντίον ἴζεν Ὀδυσσῆος θείοιο, ᾿ 

τοίχου τοῦ ἑτέροιο, θεοῖσι δὲ θῦσαι ἀνώγει 

Πάτροχλον, ὃν ἑταῖρον" ὁ δ᾽ ἐν πυρὶ βάλλε θυηλάς. 220 

Οἱ δ᾽ ἐπ᾽ ὀνείαθ᾽ ἑτοῖμα προχείμενα χεῖρας ἴαλλον. 
αὐ Ἃ ΕῚ ᾿ ό εν ἮΝ 7 "Ὁ " ο 
Αὐτὰρ ἐπεὶ πόσιος χαὶ ἐδητύος ἐς ἔρον ἕντο, 

5318. Ὀδελοὺς.... τάνυσσεν, 1] ἃ]οπρθὰ 
105 Ῥγσόοθοδ : ἃ τῖϊξ ἰ65 Ὀγρόςμο5. ἴοὰῦΐ ἐ6 

ἰθιν Ἰοπρ, οι τπηόπηθ 1] παὶξ ἀ6 Ἰοπριιθδ ὑγοὸ- 

οΠ)65. Ὑογο 165 ποῖφϑβ 1, 486 οἐ ὙΠΠ|, 69. 
214. Κρατευτάων. (δ. 5οηΐ [65 ἈΘΡΓΘ5 

5 [65641|61165 σϑροϑαϊε ἰ6 βοιΐϊ ἀ65 ὕγο- 

οΠ65, δ 41 βδογναϊθπὲ 46 ομδηθίβ, Αὐ βίαν - 
416, 62. Αρο]οπῖμβ οἱ ἀδη5 165 ϑολοίϊθο : 

τῶν βάσεων, ὅ ἐστι τῶν λίθων, ἐφ᾽ ὧν 
οἱ ὀδελίασχοι τίθενται, ὀπτωμένων τῶν 

χρεῶν. Οπείαιιο5. ποθ π8. θα θη ἀαϊθηΐ ΡᾺΡ 
χρατευταί, ποτ Ρὰ5 [65 διερμογές ἀθ5 ὕγο- 
6168, πιαῖβ 165 ηηαηοίιθς βὰν οὰ ὁῃ ἴθῃαϊδ [65 

βγόςμθβ. Αγιϑίαγαθ σγοἠθεῖθ οοϊθ ᾿πίογρυός- 

ταϊου : οἱ δὲ τῶν λαδῶν τῶν ὀδελίσχων 

εἶπον, χαχῶς. ἃ ἰγναδιοίίοη σοπϑαογόθ, 
ἤοιωρολιοιἔος ἀ αρμιιῖ, ε5ὲ ἴαιιδ56. Οὐ δδὺ πλόον 
165 ὄροαιιο5. 1.65 μέγοβ. ἀἨοπηὸγβ δὴ. βοῃΐ 

ΘΠΘΟΣΘ ἀπχ ΟΠο ποθ [65 θ᾽] 115 ῬΡΙπ1{5.. Οἡ 

ἀπγὰ ὈΪ]115. ἴαγά ἀ65. ἈΡρ]5. δα ἴογπιθ (6 

ἔοαγοΠ 6, δὲ 465 ἸΔμ 1ογ5 ἀθ ἰουσΐα βουίθ, Αὰ 

γτοϑίθ, [6 τπηοΐ χρατευταί Π6 55 ἴλοιινθ πᾺ}}6 

Ῥᾶγε Δ1ΠΠ|Θὰγ5. Οη νοϊῖ, μὰν [65 ϑδολοίἑες, 

46 Ρ]αδίθυχθ ἀναϊθηΐ ἱπιᾶρπό αἀ᾽ δηϊομάγθ 

χρατευτάων, ἐἰα δοῖίε απ σεἰ : οἱ μὲν, τῶν 

ἁλοθηχῶν. 6 βουσί 416 Ῥαίΐγοοϊθ βᾶπροιι 

ἀγογαὶν 16 στότὶ ροπάδπϊξ ἰὰἃ οἰΐδϑοῃ. Μὰ15 

ἀπαείρας, ἐπίεναπέ, οὰ τιόπιδ ἐπαείρας, 
δοιϊοναπέ, ἀλξ ῥοΙατὸς ααθ Ῥαΐνοοϊθ ὃϊθ 165 

ῬγΌΟ 65 ἀπ ἔδι - οἵ 1ὰ δι ῖ6 σοπῆσγιηθ οεΐία 
Ἔχρ!οαποπ, -- Ἀπαείρας, νεέρο ἐπαείρας. 

δολοίϊος : Ἀρίσταρχος, ἀπαείρας, ἀπὸ 

τῶν χρατευτάων ἄρας. 
248. Αὐτὸς.... (6. νοῖ5. 8568. ἴθυ πη ΒΔΓ 

ἴγ015 βΒροπάόα5. 

2419, Τοίχου τοῦ ἑτέροιο, δόπι Ιοοὰὶ : 

«ὦ μανἱοέοηι αἰέονηι, (16 ἀ05) ἃ ἰὰ ραγοὶ 
4Ζα] ἐξαις 46 ᾿᾿δαΐγο οὐτό. 

230. Θνηλάς, 165 ρΡγόπιϊοθ5, ο᾽ δοϊ-ἂ- αἶτ6 
αη6 ῬΟΤΓΟΝ 465 Θπγα 1} 165 : 465 τπου θαι χ 
46 (οἱθ, 46 ἀϊδρθγάρτηθ, δίο.; ἕουξ 66 4α ὉΠ 

ΟΡΟΥ ΑΙ. ΡΑΡΠΟα]]δΓοπιθ πὲ. ἀργόα θα. ἃϊχ 
ἀϊθαχ. (ἰεδὲ ἀλπθ ἐδ. ραᾶββδᾶσε χα οπ υοὶΐ 
416] εϑ δχδοίθπιθηϊξ ἴα 56πη5 ἀθ θύω οἢ6Ζ 
Ηοιχπηὸγθ, Ῥαΐγοο!θ π᾿ ἔρουρθ ροὶπὲ ἀβ νυἱο- 
πη6. 1] ργεπα βἰπιρίθπιθηῦ “αθΙ 4165. πλοῦ- 

ὀθαῦχ ἀλη5. [6 σαχγαθ - ΠΏ ΘΓ (ϑελοῖϊος : 

θυηλάς τὰς ἀπαρχάς), εἴ ρΡουτίαμπξ 1] ἃ 
ομέϊ ἃ ογάτο Δ᾽ ΑΘ] : θῦσαι. Να {τὰ- 
ἀυθοηθ ἄοπο ρμοϊπὶ θύειν Ρὰγ σαογί ον. 
Ὑογο ἰὰ ποῖς ΥἹ, 270. ΑτἹβίασααθ : ἣ 
διπλῆ, ὅτι θῦσαι οὐ σφάξαι..., ἀλλὰ 
θυμιῶσαι᾽ χαὶ ὅτι θυηλὰς, τὰς ἐπιθυο- 
μένας ἀπαρχά:. 

231-222, Οἱ δ᾽ ἐπ᾽ ὀνείαθ᾽.... ὙογοΖ 
Ρ᾽5 Παΐπὲ 165 νϑὺβ 941-93 οἵ 165 ποῖββ 511 
665 ἄθιιχ νϑυ5. Αὐιβίαυιιθ 5᾽ ὁτοη παῖ 46 υΟἱσΓ 
ἴοὶ πὰ νγὰὶ βοῖρθι.. ϑοἠοίϊες : ἄμεινον οὖν 
εἶχεν ἂν, φησὶν ὁ ᾿Ἀρίσταρχος, εἰ ἐγέ- 
γρᾶπτο, ἂψ ἐπάσαντο. Μαϊβ5 165 ᾿ιέγοβ 
ἀναϊοπῦ 0. δϑίοιηδς, οἷ 115 ἀναϊθηΐ Ἰόσὸγε- 

πιρηΐ βουρό Ἰὰ ργδπιϊὸν [οἷ5: ἂψ ἐπάσαντο, 

βαϊ)διιταό ἃ ἐξ ἔρον ἕντο, ἰθὰν ἔδγαιτ [αἰρθ 
Ιὰ ρει θόιομθ, ἀπὰς τοϑίθ, Αὐιϑίαγαα8 
ἀγαἱῦ ΤΘ]ρΡῚ Θιβθιηθηΐ τεδρθοῖό ἰ6 ἴοχίθ {1 
Ια] ἀόρ]αϊβαῖῦ, φαοῖα} οὐδ Ρὰ ΔΌΓΟΥΙΒΟΙ 
Ιὰ σουγθοῦοπ ρὰν ἦ65. ῥγόσόάοπιθ. Οὐε]- 

4π|65 ΘΧΘΙΡ]ΆΙ 5. ἈΠΕ Ι65. Ρογίαϊοπὶ ἂψ 
ἐπάσαντο. δολοίϊος : ἀλλ᾽ ὅμως, ὑπὸ πε- 
ριττῆς εὐλαδείας οὐδὲν μετέθηχεν, ἐν 

πολλαῖς οὕτως εὑρὼν φερομένην τὴν 

γραφήν. 
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νεῦσ᾽ Αἴας Φοίνικι. Νόησε δὲ δῖος Ὀδυσσεύς" 

πλησάμενος δ᾽ οἴνοιο δέπας, δείδεχτ᾽ Ἀχιλῆα᾽ 

Χαῖρ᾽, ᾿Αχιλεῦ δαιτὸς μὲν ἐΐσης οὐχ ἐπιδευεῖς, 220 

ἠμὲν ἐνὶ χλισίῃ ᾿Αγαμέμινονος Ἀτρείδαο, 
ἠδὲ χαὶ ἐνθάδε νῦν - πάρα γὰρ μενοειχέα πολλὰ 
δαίνυσθ᾽ " ἀλλ᾽ οὐ δαιτὸς ἐπηράτου ἔργα μέμηλεν" 

ἀλλὰ λίην μέγα πῆμα, Διοτρεφὲς, εἰσορόωντες 
δείδιμεν " ἐν δοιῇ δὲ σαωσέμεν, ἢ ἀπολέσθαι, 290 

νῆας ἐὐσσέλμους, εἰ μιὴ σύγε δύσεαι ἀλκήν. 

᾿γγὺς γὰρ νηῶν χαὶ τείχεος αὖλιν ἔθεντο 

Τρῶες ὑπέρθυμοι τηλεχλειτοί τ᾽ ἐπίκουροι, 
χηάμενοι πυρὰ πολλὰ χατὰ στρατὸν, οὐδ᾽ ἔτι φασὶν 

σχήσεσθ᾽, ἀλλ᾽ ἐν νηυσὶ μελαίνῃσιν πεσέεσθαι. 230 

Ζεὺς δέ σφι Κρονίδης ἐνδέξια σήματα φαίνων 

338. Νόησε. ὕἹ]γ556 νοὶξ αὮ] δϑὲ ἰθίιρϑ5 
ἀθ ραυΐογ; δὲ 1] ράᾶῦ]α ἴα ῬγθΩΘΡ, ῬΆΓΟΘ 
4 βθηΐ 4 ὍΠ. Π6 5διγαῖς τηϑιϊγα ἴτῸΡ ἀδ 
Ρτγέοδπτοπ ἃ Δοτάου ἴθ ϑι7)εῖ ἀὰὰ τηθϑϑᾶρϑ. 
ΠΠ 56 ἀδ 88 ργέγοραϊινε ἀθ ροϊχαθ τθ- 
οοηπα. Βοΐμα : « Τππυϊξ ΑἸαχ ῬΗΩΠΙΟοὶ, αἱ 
« ΡυΙπιι5 ἀἰοαῖ; 564 οοουραΐ {Π|γ5565. Ου}115 
«ΟΡὰὰ5 δύδὰξ οδυατοηθ ἴααθ οἰ οαθπ 18, [πῃ 

α σοπηράταπάο δάϊξι δα σαυβαπὶ αι Π 1]6π}.» 

- Δῖος, νσεῖρο θεῖος. 
224. Δείδεχτ᾽ Ἀχιλῆα, 11 Δ] οηρθα ἰὰ 

ΤηΔ]Π γ6Ὶ8 ΑΟΘΠΠΠ16 ; 11 ρογΐα ὑπ6 βδηϊέ ἃ 
ΑΟἸ116. Αρο]]ομίυβ : δείδεχτο᾽ ἐπὶ μὲν 
τοῦ τὰ ποτήρια τῇ δεξιᾶ ἐχτείνειν.... 
οἷον τῇ δεξιᾷ προέπινεν. ΟἾ ἐδ "]6π Ἰὰ 
Ρουθ ἀπ βαπίό. Οπ Ρουγγαῖϊ ἀἰνα φατ᾽- 
Ιγϑ88 Ῥᾶθβ6 ἰὰ οοῦρα ἃ Αβια; πιαὶς ἰθ 
το θη πλήσαμενος ἱπάϊχφας 4} 1᾽ἃ ἴαϊξ 
ΤΘΙΡ ΠΡ ΡΟ Ἰαϊ-πηῤηαθ, δὲ 406 ο᾽ δϑὲ 1υ]- 

πηθηθ 4{ὶ ἰὰ "οἱέ, Πθᾶη5 ᾿᾽ὀχϑθίηρ!δ δειδέ- 
. χατ᾽ ἀλλήλους, ΙΥ͂, 4, ο᾽εδῖ ἀλλήλους ᾳιεὶ 
ἀέϊρεμηϊπθ 16 956η85 μαϑ5θ" ἴα οομρ : 
ἐδεξιοῦντο. [,6 νεγθε εϑί δείχνυμι, εἴ ποῃ 
δέχομαι. ογοζ ρῥ]ι5 Βαϊ ἰὰ ποῖθ ἀὰ 
γΕῚ5 196, ὙογΘΖ διιϑ8ὶ 165 ποΐεββ [Υ͂, ά οἱ 
ΧΥ, 86. Ἴ 

226. Οὐχ ἐπιδενεῖς, βοιι5-Θπίοπαα ἐσμέν : 
ὭΘῚ5. ΠΘ ΒΟΠΊΠΊΘ5 Ρὲ5 Πα] ληΐ; ΠΟῚ5 ΠΘ6 
ἸΏ ΠΠ]ΊΙΟΩ5 Ρᾶ5. [ἃ ἰεςὸπμ ἐπιδευής, ἀδπ5 
ἴὰ πη ηιβουὶξ ἀ6 Υ ΘμΪ56, 56 Π}}0}6 π᾽ γε χαΐππ 
ἴαϊε ἀ᾽Ἰοΐϊβοίσπιθ, Ὁθρεπάδης οα Π1ξ ἀ8η5 [65 
δολοίϊες ; οὖκ ἐνδεὴς εἴ. Μαὶς Ηέτο- 

ἀΐθθ ἄοππο ἐπιδευεῖς, οἵ 1] 6ϑὲ ὀνϊἀθηῖ 
«υ Ὁ] γ8886. ρᾶγ]6 ἀ65 ἀέριυϊόπ, οἱ ποη α᾽Α- 
ΟΒ]Π16. οὰ 46. [᾿αϊ-πηόπηθ. 

227-228. ἸΪἄάρα γὰρ....- Οὐομπδίχιδθ : 
δαίνυσθαι πολλὰ μενοειχέα πάρα, ο᾽ εε1-ἀἃ-- 
ΠΙΤῚ πάρεστι, ϑου5-Θηΐοπάα ἡμῖν. 

280. Ἔν δοιῇ, ἐπ ἀμόϊο, (ς᾽ 65) ἐοβθ οὰ 
ΙῸπ ρϑυΐ αἶχα ουἱ οὰ ποη. «ϑολοῖϊος : ἐν 
δισταγμῷ, ἐν διχοστασίαᾳ. 

280-281, Σαωσέμεν, ἢ ἀπολέσθαι, 
νῇας...., Βγρεγραΐθ. (οπϑίχιϊβθ : σαωσέ- 

μεν νῆας, ἢ ἀπολέσθαι (ϑάυνον [65 ναὶβ- 
βθᾶιχ, οἱ μέγ). 

381. Εἰ μὴ σύγε δύσεαι ἀλχήν, ἃ πιοΐπῃ5 
46 οϊ-πηδίηθ ἔὰ π6 γευϑίθβ ([4) νι] ποθ. 
Οπ ανα, ΥΠΙ, 164, ἀ65 σΌΘΡΓΙΙΘΙ5 γϑυῤίαδ 

ἀ6 νι] ποθ, οὐ] γα8565 46 υδ}}]}Δπο6, 

385. Σχήσεσθ(αι) 56 τὰρροτῖθ ἂχ ἄσϑοβ. 
Ἄογος ΧΙΙ, 425-126. 1] 5ἰρπῖῆθ γόβιβίεν 
(τόν! θπιθμξ, 56. ἐθπὶγ); Ρᾶν οοπδέσιθηξ, 
βᾶτάθν ἰὰ ρ]δθβθ, μ8 μὰϑ5 ἰδοβδὺ ρὶβά, Ἐπ- 
βίαίῃα : οὔ φασιν ἡμᾶς ὑπομεῖναι, ἀλλὰ 

φεύγοντας ἐμπεσεῖν ταῖς ναυσίν. [1,65 ἃι- 
ἴγ68. δχριοδίϊομβ 4 ῸΠη ἃ ἀοπηέθβ 46. οδὲ 
Ῥᾶββδαρθ βοπῖ ἀόγαιβοππαῦ 65, πιθιηθ 66}16 ἀὰ 
ἀθυπῖον ἰγαάποίθαν ἰαΐη (πθο απιρίζι5 
αἰμπιξ 956 ργοἠιδιξι 11), “αοΙα᾽ 6116. τθ- 

γἱθμη6 6 ἀόβηϊδνα ἃϊι 5615 γέεὶ, μείβααο, 
51 ΠὋΠ π᾽γγθῖθ ρὰϑ [65 ΤΎΡΟΥ Π5, οθ΄ αυ ὉΠ 
ἃσχὰ Ἰᾶομό ρμἱοά, 

286. Ζεὺς δέ σφι.... ΟἸεένοπ ἃ γαάαϊξ 
(6 νοῖ5, Ἂς Φινιπαέίοπο, ΤΊ, 39. : « Ῥγοβ- 

1--.ὄ-2}] 
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ἀστράπτει" ἝἝχτωρ δὲ μέγα σθένεϊ βλεμεαίνων 

μαίνεται ἐκπάγλως, πίσυνος Διὶ, οὐδέ τι τίει 
᾿ " ε , Ἂ 

ἀνέρας οὐδὲ θεούς" χρατερὴ δέ ἑ λύσσα δέδυχεν. 
3 “ ἊΔΑ 7 7 3 - Δ 3 

Δρᾶται ὁὲ τάχιστα φανήμεναι Πὼ οἵαν 

στεῦται γὰρ νηῶν ἀποχόψειν ἄχρα χόρυμθα, 
αὐτάς τ᾽ ἐμπλήσειν μαλεροῦ πυρός᾽ αὐτὰρ Αχαιοὺς 
δηώσειν παρὰ τῆσιν, ὀρινομένους 

Ταῦτ᾽ αἰνῶς δείδοιχα χατὰ φρένα, μή οἱ ἀπειλὰς 

ἐχτελέσωσι θεοὶ, ἡμῖν δὲ δὴ αἴσιμον εἴη 
φθίσθαι ἐνὶ Τροίῃ, ἑχὰς Ἄργεος ἱπποδότοιο. 
Ἀλλ᾽ ἄνα, εἰ μέμονάς γε, χαὶ ὀψέ περ υἷας ᾿Αχαιῶν 

τειρομένους ἐρύεσθαι ὑπὸ Τρώων ὀρυμαγδοῦ. 

Αὐτῷ σοὶ μετόπισθ᾽ ἄχος ἔσσεται" οὐδέ τι μιῆχος 
ῥεχθέντος χαχοῦ ἔστ᾽ ἄχος εὑρεῖν ἀλλὰ πολὺ πρὶν 
φράζευ ὅπως Δαναοῖσιν ἀλεξήσεις κακὸν ἦμαρ. 

Ὦ πέπον, ἦ μὲν σοίγε πατὴρ ἐπετέλλετο Πηλεὺς 
ἤματι τῷ, ὅτε σ᾽ ἐκ Φθίης Ἀγαμέμνονι πέμπεν" 
Τέχνον ἐμὸν, κάρτος μὲν Ἀθηναίη τε χαὶ Ἥρη 
δώσουσ᾽, αἴ χ᾽ ἐθέλωσι, σὺ δὲ μεγαλήτορα θυμιὸν 

« Ροτὰ 
« οὐϊι.» 

241. Στεῦται, 11 Ρτοιηεῖ, ουα2 ἰὰ ποῖβ 
11, 597. --- Κόρυμόα, αρζιιδέρία, 165. ΟΥ̓Π6- 

τηθηΐβ 1] ἀξοογαϊοπε 165 ρΡοαρθ65. ΠῚ ἨΘ 5᾽ἃ- 
δὶ ῥΡοϊπὲ 48 ῥσοιιθ8 πὶ 46 γοϑέγα. δοϊιοίϊοο ς 
τὰ τῶν νεῶν ἀχροστόλια. Ἠδοῖον Θμῃ]ὸνογὰ 
6658 ΟΥ̓ΠΘΙΠΘ ἴδ ΡΟ 6 ἰαϊνο (65 ἱτορέεϑ, 
Ῥοι 165 ΘΟΠΒΔΟΡΟΡ ἅτχ ἀΐθιχ : ὥσπερ τρό- 

παια.... ἀναθεῖναι σπεύδοντα. 
242. Ἔμπλήσειν, νμίρο ἐμπρήσειν. 

Αὐϊβίοπίοιβ : ἣ διπλῇ, ὅτι Ἀρίσταρχος 
ἐμπλήσειν. 

248. ᾿Ορινομένους. ΒεΕΚΚον, ἀτυζομέ- 

νους, Ἰεφοη ἀκ 50 Πο]]αϑῖα ἀθ Ῥίον Ὑἱοῖο- 

Υιι5. --- Ὑπὸ χαπνοῦ. 1,65 ατϑοθ βϑυοηΐ 
ἐρονάτι5 ἀλπ5 ἴθι σΠῚρ., ΘΟΙΏΠ.6 6165 ρα ρ65 

«υὐθη δπίππηθ ἀλη5 16 συδριον, 1,6 5ο ο Ἰαϑἔθ 
ας Ὑἱοίουϊαβ : δίχην σφηχῶν. 

244 Ταῦτ(α) 658 οομδιἀόνό ἄγθο χαϊβοῃ 
ΘΟΙΏΠΘ. Ρ.5 ΔάἀνουαἸθιηθηὶ (460). ΟΕ] - 
“υρδταη5. δα. ἴοπὲ ἰδ νόριιπθ 46 δείδοιχα 

ΤΌΡΙΤΟΥ 815, ἀδχένβ ἔπ σου 5 

280 

ὑπὸ χαπνοῦ. 

ἢ 5 

250 

955 

(λδο). Μαῖβ ἴὰ ργϑιηϊὸγ θχρ!οαῦίοη [16 
μπηΐθιχ [65 4665. 

246. Ἐνὶ Τροίῃ, ἀδπ5 ἰὰ Ττοδάθ, --- 
Ἄργεος. 11 5᾽ἀρὶλ οἱ ἀ6 ἰὰ ἀσὸδθ βπιϊὸγθ, 
ἀθ ΤΆγροϑ Ρέϊαθριαθ ἅσιϑϑὶ θη 4π6 46 
ΤΆγροβ Αομαΐααθ, πὰ Ῥᾶγ5. ΓρΊθη δὴ σόέ- 
πόγα!. 

247. Ἄνα ρΡουν ἀνάστηθι : Ἰὸνε-ἴοϊ. Νοιι5 

ἀἸβοηβ δι. ἀΔη5 ἴ6 πδηθ 5618. 
247-248. Υἵας ᾿Αχαιῶν τειρομένους.... 

Οὐοπϑίγαϊδοζ : ἐρύεσθαι υἷας Ἀχαιῶν τει-- 
ρομένους ὑπὸ ὀρυμαγδοῦ Τρώων. : 

249. Μῆχος π᾽οϑὲ ροϊῃΐ βυποηνπθ (6 
ἄχος, οἱ 1] ΠὟ ἃ Ροϊπξ ἑαπίοϊορσίθ, [ἃ οου- 

γϑοίίου μῆχος, Ριοροβόθ. ρὰγ Βδοῖϊο, δϑὲ 
ἄοπο ραγίαϊἑθπιθηξ ἱπαΐ]θ, ϑολοίίος : μἧ- 

χος᾽ μηχάνημα, τέχνασμα. Αἰπδοὶ οὐδέ 
τι μῆχός ἐστι ἐφυΐϊναιξ ἃ ἀμήχανόν ἐστι 
(11 οδὲ ᾿πιρ08551}}}6). δολοίϊος : ἀμήχανον δὲ 
λοιπὸν μετὰ τὸ πραχθῆναι τὸ καχὸν θε- 
ραπείαν εὑρεῖν αὐτοῦ. Ραπὶχ Ρᾶ}]6 δὴ 
σέπόναϊ. 



[ΠΧ] ΚΛΕΔΊΝΟΣ ΟῚ. 3298 

ἴσχειν ἐν στήθεσσι" φιλοφροσύνη γὰρ ἀμείνων᾽ 

ληγέμεναι δ᾽ ἔριδος χαχομηχάνου, ὄφρα σε μᾶλλον 

τίωσ᾽ Ἀργείων ἠμὲν νέοι ἠδὲ γέροντες. 

Ὃς ἐπέτελλ᾽ ὁ γέρων, σὺ δὲ λήθεαι. Ἀλλ᾽ ἔτι χαὶ νῦν 
».3 Υ ᾿ , Ζὸ Ἁ 3. 9 Γ 

παῦε, ξἕὰα δὲ χόλον θυμαλγέα σοὶ ὃ Ἀγαμέμνων ἐ00 

ἄξια δῶρα δίδωσι μεταλλήξαντι χόλοιο. 

Εἰ δὲ, σὺ μέν μευ ἄκουσον, ἐγὼ δέ κέ τοι χαταλέξω 
“, 2 ε δῷ 3.3 “ τ ὅσσα. τοι ἐν χλισίησιν ὑπέσχετο ὁῶρ᾽ ᾿Αγαμέμνων 
ο᾽ τ, εἰ 4 ,ὔ Ἷ Ἁ - ῇ 

ἕπτ᾽ ἀπύρους τρίποδας, δέκα δὲ χρυσοῖο τάλαντα, 

αἴθωνας δὲ λέδητας ἐείχοσι, δώδεχα δ᾽ ἵππους 65 
Ὰ ᾿ Ὗν, Ἁ " 

πηγοὺς, ἀθλοφόρους, οἱ ἀέθλια ποσσὶν ἄροντο. 
Ὑ ΔΡΧ ἄνω ώ, «οὐ Χ τὸ 7, Οὔ χεν ἀλήϊος εἴη ἀνὴρ ᾧ τόσσα γένοιτο, 

͵ 

οὐδέ χεν ἀκτήμων ἐριτίμιοιο χρυσοῖο, 
ἡ Ἂ Ὁ ΄ φ 5. ἢ ᾿ ᾿ ὅσσ᾽ Ἀγαμέμνονος ἵπποι ἀέθλια ποσσὶν ἄροντο. 
Δώσει δ᾽ ἑπτὰ γυναῖχας, ἀμύμονα ἔργα ἰδυίας, 210 

Λεσέόίδας, ἃς, ὅτε Λέσδον ἐὐχτιμένην ἕλες αὐτὸς, 

ἐξέλεθ᾽, αἵ τότε κάλλει ἐνίκων φῦλα γυναικῶν. 

Τὰς μέν τοι δώσει, μετὰ δ᾽ ἔσσεται ἣν τότ᾽ ἀπηύρα, 

χούρη Βρισῆος᾽ ἐπὶ δὲ μέγαν ὅρχον ὀμεῖται, 

μήποτε τῆς εὐνῆς ἐπιδήμεναι ἠδὲ μιγῆναι, 21Ὁ 

ἣ θέμις ἐστὶν, ἄναξ, ἤτ᾽ ἀνδρῶν ἤτε γυναιχῶν. 
Ταῦτα μὲν αὐτίκα πάντα παρέσσεται" εἰ δέ κεν αὖτε 
ἄστυ μέγα Πριάμοιο θεοὶ δώωσ᾽ ἀλαπάξαι, 

νῆα ἅλις χρυσοῦ χαὶ χαλχοῦ νηήσασθαι, 

εἰσελθὼν, ὅτε χεν δατεώμεθα ληΐδ᾽ Ἀχαιοί. 280 

Τρωϊάδας δὲ γυναῖχας ἐείχοσιν αὐτὸς ἑλέσθαι, 

αἵ χε μετ᾽ Ἀργείην Ἑλένην χάλλισται ἔωσιν. 
Εἰ δέ χεν Ἄργος ἱκοίμεθ᾽ Ἀχαιϊκὸν, οὖθαρ ἀρούρης, 

256, Ἴσχειν, "ἢ Ἰπῆπ Εἰ ρουγ 1 ἰπαρόγδε : 
δοπέϊηιθ, τηοάδγο. 

267. Ληγέμεναι Ροὺν λήγειν, διιδ5ὶ 
ἀλη5 16 56η5 46 1 πιρόγδῃ. 

260. Παύε᾽ ρουν παύεο, παύου : 6556. 
261, Μεταλλήξαντι. ὕογεζ ρ]ὰ5. Πααπὶ 

ἰὰ ποῖβ ἐὰὰ νϑὺβ 457. 

263. Εἰ δέ. ὕἵογοζ ρυβ Παιΐ ἰὰ ποῖβ ἀιι 
γε 5 1607 5. εἶ δ᾽ ἄγε. 

264-299. Ἕπτ᾽ ἀπύρους.... ὕἸ]γ556 τό- 
Ρὸϊο, μιμξαίᾷος γμυμέαπαϊδ, 165 Ῥάγοϊθϑ 

τηόπιθ5 αἀ᾽Αρδιηθιηποη, δουθΖ Ρ]ὰ5 απ 
165 νϑὺβϑ 122-67 οἱ 65 ποῖίθϑ. 50} 668 

τγϑηΐθ-ϑὶχ γ6 75. 
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γαμέρός χέν οἱ ἔοις τίσει δέ σε ἶσον Ὀρέστῃ, 
ὅς οἱ τηλύγετος τρέφεται θαλίῃ ἔνι πολλῇ. 285 
Τρεῖς δέ οἵ εἰσι θύγατρες ἐνὶ μεγάρῳ εὐπήκτῳ, 
Χρυσόθεμις καὶ Λαοδίκη καὶ ᾿Ιφιάνασσα᾽ 

τάων ἥν χ᾽ ἐθέλησθα φίλην ἀνάεδνον ἄγεσθαι 

πρὸς οἶχον Πηλῆος " ὁ δ᾽ αὖτ᾽ ἐπὶ μείλια δώσει 

πολλὰ μάλ᾽, ὅσσ᾽ οὔπω τις ἑῇ ἐπέδωχε θυγατρί. 

Ἕπτά δέ τοι δώσει εὐναιόμενα πτολίεθρα, 

Καρδαμύλην Ἔνόπην τε, χαὶ Ἱρὴν ποιήεσσαν, 

Φηράς τε ζαθέας ἠδ᾽ Ἄνθειαν βαθύλειμον, 

χαλήν τ᾽ Αἴπειαν χαὶ Πήδασον ἀμπελόεσσαν. 

Πᾶσαι δ᾽ ἐγγὺς ἁλὸς, νέαται Πύλου ἠμαθόεντος " 

290 

295 
ἐν δ᾽ ἄνδρες ναίουσι πολύρηνες, πολυδοῦται, 

οἵ χέ σε δωτίνῃσι, θεὸν ὡς, τιμήσουσιν, 

χαί τοι ὑπὸ σχήπτρῳ λιπαρὰς τελέουσι θέμιστας. 

Ταῦτά χέ τοι τελέσειε μεταλλήξαντι χόλοιο. 
Εἰ δέ τοι Ἀτρείδης μὲν ἀπήχθετο χηρόθι μᾶλλον, 

ἌΡ 
αὐτὸς χαὶ τοῦ δῶρα, σὺ δ᾽ ἄλλους περ Παναχαιοὺς 

900 

τειρομένους ἐλέαιρε χατὰ στρατὸν, οἵ σε θεὸν ὡς 

τίσουσ᾽ " ἦ γάρ χέ σφι μάλα μέγα κῦδος ἄροιο. 
Νῦν γάρ χ᾽ Ἕχτορ᾽ ἕλοις, ἐπεὶ ἂν μάλα τοι σχεδὸν ἔλθοι 

λύσσαν ἔχων ὀλοὴν, ἐπεὶ οὔτινά φησιν ὁμοῖον 806 

οἷ ἔμεναι Δαναῶν, οὃς ἐνθάδε νῆες ἔνειχαν. 

Τὸν δ᾽ ἀπαμειξόμιενος προσέφη πόδας ὠχὺς Ἀχιλλεύς " 

Διογενὲς Λαερτιάδη, πολυμήχαν ᾿Οδυσσεῦ, 
χρὴ μὲν δὴ τὸν μῦθον ἀπηλεγέως ἀποειπεῖν, 
ἧπερ δὴ φρονέω τε καὶ ὡς τετελεσμένον ἔσται᾽ 810 

800, Μᾶλλον, ἀδ ρτόϊένεποο. Αο 16 λαπὸ 
Δἴ 6. ῬΘι - δίγΓα στηΐθιχ Ῥδυβϑιβίου ἀδπ8 88 

Π41η6. 

809. Τὸν μῦθον.... ἀποειπεῖν, 
σοηἐογιέϊαηι οἰοφιιί, ΘΧΡΥΪΤΔΘΡ 1ὰ γόβϑο το π 

486 1᾽΄4] ὈΥ156. 
801. Σὺ δ(έ), ἑὼ ἑαγιθη, οὰ ἔμ σαϊέορε, 

Τὰς πιοῖ δέ π᾽ 681 ροϊηΐ γϑάοπάαδπίε, (ἐδ ἅπὸ 
ῬΘΡΙ156 ὁπ π]6. ποίρο δὰ δίθη" 

θ08, Σφι, ἀριιί ἔρδοδ, Ῥαγπιὶ δαχ : ἀλη 5 

ἰοαΐα ἰὰ παϊίομη, ϑολοίϊος ; ἀντὶ τοῦ παρὰ 
πάντων, ἢ ἐχ πάντων. 

906, Οἵ, οὐδὲ, ἃ Τυϊ. 

8310, Φρονέω. 1.6 τιλπιβονὶς ἂς ὙΘηΐβα 
ἀοπηθ χρανέω, 7) αοοοπιρί ναὶ. Τὰ Ἰδζοπ 
χρανέω 650 ἐγὲ5-ἀποίθηπο, ϑδολοίϊες : γρά- 

φεται χαὶ χρανέω, ἵν᾽ ἡ ἀντὶ τοῦ τε- 
λειώσω. Ο᾽ εβὲ 1ὰ Ιεφοπ φυ᾿ναῖξ ῥτγόϊόγόα 
Αὐϊϑέορμαπο ἀθ Βυζᾶποθ. Αὐιδίασαιθ [᾿᾽ἃ 
ΡτοΟΡΑὈΙθιθηξ σα] ἃ οὰσθα 46 ἰὰἃ ἴαὰ- 
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ὡς μή μοι τρύζητε παρήμενοι ἄλλοθεν ἄλλος. 
Ἐχθρὸς γάρ μοι χεῖνος ὁμῶς ᾿Αἴδαο πύλῃσιν, 

ὅς χ᾽ ἕτερον μὲν χεύθῃ ἐνὶ φρεσὶν, ἄλλο δὲ εἴπη. 

Αὐτὰρ ἐγὼν ἐρέω ὥς μοι δοχεῖ εἶναι ἄριστα᾽ 

οὔτ᾽ ἔμεγ᾽ ᾿Ατρείδην Ἀγαμέμνονα πεισέμεν οἴω χι γυδὲν 
Ἐν ὁ 

οὔτ᾽ ἄλλους Δαναούς " ἐπεὶ οὐχ ἄρα τις χάρις ἦεν 

μάρνασθαι δηΐοισιν ἐπ᾿ ἀνδράσι νωλεμὲς αἰεί. 

Ἴση μοῖρα μένοντι, χαὶ εἰ μάλα τις πολεμίζοι᾽ 

ἐν δὲ ἰὴ τιμῇ ἠμὲν χακὸς ἠδὲ χαὶ ἐσθλός " 
χάτθαν᾽ ὁμῶς ὅ τ᾽ ἀεργὸς ἀνὴρ ὅ τε πολλὰ ἐοργώς. 920 

Οὐδέ τί μοι περίκειται, ἐπεὶ πάθον ἄλγεα θυμῷ 
αἰὲν ἐμὴὴν ψυχὴν παραῤαλλόμενος πολεμίζειν. 
Ὡς δ᾽ ὄρνις ἀπτῆσι νεοσσοῖσι προφέρῃσιν 

μάσταχ᾽, ἐπεί χε λάδῃσι, κακῶς δ᾽ ἄρα οἷ πέλει αὐτῆ᾽ 
ὡς χαὶ ἐγὼ πολλὰς μὲν ἀύπνους νύχτας ἴαυον, 

τοϊορίθ. Οπ ῥμϑιῖΐ πιόπιθ ἀν 4τι6ὸ χρανέω 
ἐϑὲ ῥ᾽] 5 ἔογξ χὰ τετελεσμένον ἔσται. ἄνες 
φρονέω, 1] γ ἃ σγασαίίοῃ, 

812-848, ᾿Ἐχθρὸς γάρ μοι.... (ε5. νΕΥ5 
ἐϊαϊοπὲ μαβϑϑέβ δῃ Ῥγουθυθε Οἢ62 165 ἃποΐθηβ. 
ΘΑ] αβῖθ ἃ αἰ, Οαε πα, Χ : « ΑἸΙαά οἶαα- 

« 58π| ἴῃ Ῥδοΐοσθ, δ1πἃ4 ργοπιρίαπι ἴῃ 
« ᾿ἰπσπὰ ΒΆΡΘγ6.» 

8313, Εἴπῃ. Βοιης, βάζῃ. δυϊναπι Βοίμα, 
εἴπῃ 5᾽6ϑὲ βιιθϑειταό ἃ βάζῃ, ρτοθ 4ὰ6 βάζῃ 
ὁταῖε ἀΠ6 ΘΧΡΡ 5510 γενό : ο᾽ ἐδ ἰὰ σῖοββ 
41 ἃιγαϊς ὀνὶποέ 16 νσαὶ πιοῖ, 1] οδῦ ρῃγο- 
ὈΆ0]6 φυ οπ Δαραϊξ μ᾽] αἰδὲ γοιηρ᾽αοό εἴπῃ ΡᾺΓ 
βάζῃ, ἃ οαιδε ἀς 1 Βϊαῖα5: δὲ ᾿᾽μϊαΐαϑ πηθιηθ 
Ῥγόσνα 65 ἴανθυν 46 εἴπῃ. Π΄ 4116 ὰν5, βάζω 
πὮ αἴθη ἀ6 τοϊονέ. Οἶ βδὲ ὑπ τηοΐ ἐγὸς-οοιη- 
τ οΠ 62 Ἠομηὸγο. Νουθ ἅνοῃβ ἐέ]ὰ το- 
τηᾶγπό 4π6 εἰπεῖν οἵ ἔπος βοπί 465 πιοῖβ 
Ῥοιν [654 116 15 ΟΝ. δϑὲ δὰν 4} γΥ ἃ δὰ ριυῖ-- 
ΠΝ Πνοηθηΐ αἸσαμημηα. Γι Ιαῖτ5. ἄ)λο δὲ 
εἴπῃ π᾿ ϑϑῖ Ζα᾿ τπ6 ἈΡράγθποθ, Ἠοπηὸγα 5810 

ΡΓΟΡ)]δηοπὲ Βείπῃ. 
316. ΓἜμεγ(ε) 65: 16 στέριπηϑ ἀ6 πεισέμεν : 

ἄδνοῖν (οἷν ΡουγΟἰ") πηθ ΡΘΥσ Δ 6υ, 
316. ξεν, 5ουδ-δηΐοπάμ ἐμοί, ἃ τηυΐϊ. 
3918, Μένοντι, εδεδαπεὶ, ἃ 41 πα ὕοπρθ: 

Ἀϊι ῬΆΓΘΒΘΘΙΧ : ἀπ ἰᾶσῃ6, (δ “68 δϑὶ ἀέϊου- 

τη μὰν [ΓΟρροβίποη χαὶ εἰ μάλα τις 

πολεμίζοι, «1 ἀέβίρῃα 16 ὑγάᾶνθ. 
319, Ἔν δὲ ἰῇ.... (6 νϑὺβ δϑὲ οἷτό μὰν 

320 

ΑὐἹβίοίθ, Ῥοϊἑἑίψιιο, Τί, ν, ἃ Ργυόορὸβ ἀὰ 

ΘΟΠΊτπηϊϑιηθ ἀ6 ῬΠα]όδ5, 
820. Κάτθαν(ε), 1᾿Δονιϑῖθ. ἀμ ιτπά : 

οοοιηδθγο οοίθ, οὐ βιτηρ]μηθηΐ οοουηιδιέ, 

521. Περίχειται, ργὰ αἰϊὲς 6ε:. ϑολμοίϊεε: 
περισσὸν τῶν ἄλλων ἀπόχειται. Α6}}}}16 αἴξ 
4} δϑὲ {γαϊτό σοιηηθ 16 Ῥ ΘΠΏΪΘΡ Ψ6ΠῈ; 
«απ π᾽ἃ μουν [αἱ διοὰη ἐράγαὰ ρᾶγεοα] οι. 

822. Αἰὲν ἐμὴν ψυχὴν.... ΡΊο, 
Επόϊάο, ΤΧ, 662 : « ....1π φαγαταΐϊπα σι"- 

« 8115 ϑιιοοθά απ, ΔΠΙΠ 5616 ἴῃ ἀρογία μ6- 
τι ῦ]α τϊτπηΐ. » 

834, Μάσταχ(α), ἴα Βεσααέθ. 1,65 ρ]05- 
ΒΟΡΤΆΡΙ65 ἐδ ἰδαϊεπῦ 66 πιο μὰν ἀχρίδα, 
116 ϑαπίθγθ! !θ, Να15. ο᾽οδὲ ἐν! ἀθιηπηθπΐ τπ 
ἴθυηθ. ρέπόγα!, οοιηπηθ 16 ἰαιδ ΟΡ ΒΘυυΘν 

Αὐἱβίαυγαιθ : ἣ διπλῇ, ὅτι οἱ γλωσσο- 
γράφοι μάστακα τὴν ἀχρίδα, δέον μά- 

σημα χαὶ βοῶμα. ΟμΘΙ χα 65--π8 ργθηπθηΐ, 
Πλα15 θη ἃ ἴογξ, μάσταχ᾽ ΡοὰΡ 16 ἀαι 
μιάστακι, 50ιι5-Θηΐοπάα τροφήν οἷ ᾿᾽ ἔᾳι]- 
γναϊοπῖ. Τι᾽ἀσοιιβαῖ ἀοπηθ ᾿πηπηδἀϊαϊοιηθηΐ 

ἢ 863 μαγίαϊ : ὧδ ψιιοῖ ηιάολν". -τ-- Κ α- 

χῶς δ᾽ ἄρα, νμίρο χαχῶς δέ τε. [ἃ Ἰεξοῃ 

ἀ᾽ ΑΥὐδέαναθ ἄναξ ἐϊτό στοιπηρ] αθόθ ἐδ. [6 
[6 πΠ|05 46 Ῥουρῆγντθ. 1,6 βο ] δῖ αὶ ἀοπηθ 

τηθπιθ ἴα ργόϊόσοποο ἃ ἐ6 41] δ5ὲ ποῖγα ν]- 
βαῖο. Νίαϊθ οὴ. πθ νοὶξ ρὰ8 θΐθῃ ἐ6. 416 16 

ἴοχίθ ναὶ σαρσηό ἃ ἰὰ ἙσΟΥΓΘΟΙΙΟΙ. 
595, Ἴνυον 6δὲ ΡῬγῚ5 πη 16. 565. ἐδ 
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ἤματα δ᾽ αἱματόεντα διέπρησσον πολεμίζων, 
οὐ ΟνἙΨ Υ » 7 ἢ 
ἀνδράσι μαρνάμενος ὀάρων ἕνεχα σφετεράων. 

Δώδεχα δὴ σὺν νηυσὶ πόλεις ἀλάπαξ᾽ ἀνθρώπων, 

πεζὸς δ᾽ ἕνδεχά φημι κατὰ Τροίην ἐρίδωλον᾽ 

τάων ἐχ πασέων χειμήλια πολλὰ χαὶ ἐσθλὰ 9390 

ἐξελόμιην, καὶ πάντα φέρων Ἀγαμέμνονι δόσχον 
Ἀτρείδη " ὁ δ᾽ ὄπισθε μένων παρὰ νηυσὶ θοῆσιν, 
δεξάμενος, διὰ παῦρα δασάσχετο, πολλὰ δ᾽ ἔχεσχεν. 

Ἄλλα δ᾽ ἀριστήεσσι δίδου γέρα καὶ βασιλεῦσιν " 
Ψ ᾿ “ “- Ὁ δ᾽ 9 Ὰ ͵ 3 - 

τοισι μεν ἔμπεδα Χειται, ἐμεῦ ὃ απὸ μόνου Αγαιῶν 990 

εἵλετ᾽, ἔχει δ᾽ ἄλοχον θυμαρέα᾽ τῇ παριαύων 
τερπέσθω. Τί δὲ δεῖ πολεμιζέμεναι Τρώξσσιν 

᾿Αργείους ; Τί δὲ λαὸν ἀνήγαγεν ἐνθάδ᾽ ἀγείρας 

Ἀτρείδης; Ἢ οὐχ Ἑλένης ἕνεχ᾽ ἠὐχόμοιο ; 

Ἦ μοῦνοι φιλέουσ᾽ ἀλόχους μερόπων ἀνθρώπων 340 
2 - 2 δ, ἢ δ. Ὁ ΣΝ 5 δ ἈΝ ΣΔἾ 
Ατρεῖδαι ; ἔπεϊ, ὁστις ἀνὴρ ἀγαθὸς χαὶ ἐχέφρων, 

τὴν αὐτοῦ φιλέει χαὶ χήδεται, ὡς χαὶ ἐγὼ τὴν 

Ιἱνοπα πο Υ) Οἷὰ ΤηδπΊ6. ΘΟΙΏΠΊΘ τιπ 51Π1}0}}6 
ΒΥΠΟΠΥΏΘ ἀ6 διέτριόον. ὕὕπὸ ἀΐρ]6 ἀ᾽ΑΥ1- 
βίαγαιθ, ΧΙΧ, 71, αἰ]ὸριαθ οθ ρᾶβϑᾶρβ : ἡ 
διπλῆ, ὅτι τὸ ἰαύειν οὖχ ἔστι νῦν 
χοιμᾶσθαι ἀλλ᾽ ἐπαυλίζεσθαι:- ὩΩς χαὶ 
ἐγὼ πολλὰς....- 

827. Μαρνάμενος. 1ἃ Ἰεφοπ μαρναμέ- 
νοῖς εϑὲ Ῥιέίέγέθ. βὰν 4 ι65-ἰιη5. ἄυθο 
εθιἐ6 Ιοςοη, σφετεράων 56Γα1: Δ 5 501) 5618 
ῬΓΌΡΓΘ, ΡαΙ54}} 5᾽ἈρΊΓΑΙ 465 ὄροιιθ88. 468 
Τυογδη5; εἴ ὋΠ διγαῖῦ ᾿᾿ανδηΐαρσο ἀ’ ἐνιτον Ἰὰ 

γόρόείοη πολεμίζων, μαρνάμιενος. Μαϊ5 
οοτῖα σόρϑιτοη π᾽θϑι ροϊηῦ ππ6 ΓατΟ]ΟΡῚΘ 
58π5 πηοῖ : ΑΟΠ1]16 1η5]5ῖ6 5801 50η 166; δ 

ὀάρων ἕνεχα σφετεράων, ἁργὲβ μαρνάμε- 
νος, 6δ58ὅ ὑπ ϑβϑαπρίαηΐο ἸΡΟΩ6 ἃ 1 Δάν 6556 
ἀε5 Αὐὐϊἄθϑ. βου" ἰθμ5 ἤδηιηιθ5 [αἰ σου ταϊη6- 

ταθηΐ Αἰ] βίοι ἃ ΗὀἸὸπο ; οἵ [6 Ῥ]αν 16] ἀοπηδ 
ἃ ᾿᾽ΟΧΡΥΙΘΘΒΙΟ ἢ ἀἢ 56η5ἴοὰῦ ἃ [1 τηόρυϊβαπί. 

76 πθ φοιαρυθπβ Ρὰ5. θη ΡΟΌΓΊΠΟΙ ἴοιιβ 
165 ἐναἀιιοίθιυβ πηθιϊοαϊ Οἱ : μοι) ψοϑ [δγγι-- 

Ὠ65. 18 τηοῦ σφέτερος, ἀΔῃ5 Ἠομηὸγο, 6ϑ8ὲ 

τοὺ] οαυ5. ἀπ ΡΥΌπΟμ (6 1ὰ ἱροϊδίδτηθ ρϑῦ- 
Θ0ππ6; δὲ 1] δδὲ ἔαιιχ συ Ἀθη! ]ο, ἀδνδηΐ 

Τνοῖθ, οομθαῖ. δη ρέπόγαϊ μοι 165. ἔδιη- 
πιθὸ5 468 τοοϑ. ἢ ἀπ ᾿υ]-πιόπιθ, 1, 1{δ9- 

160, 418 165. ασϑοβ πα βοῃξ Ἰὰ 416 ΡοὰΓ 
νϑηροῦ Μέπέϊαβ δὲ Αραπιθιηποη ἐδ Ἰ᾽οἱ- 

ἴᾶρ8 416 δὰ οἠΐξ [αἱε 165 Τυουθη5. [] νὰ 
ΙῈ σόρέϊζον ἴοὰΐξ ἃ Τ᾿ Ἄδαν, νϑὺβ 938-389, 

529. Κατὰ Τροίην, ἀδπ8 ἴὰ Τ,οΔα6, 

991, Ἐξελόμην. Ἀδηπάγχιθχ ἰὰ ἴογοθ 
ἀὰ τηοῦ ἂμ. τηούθπ. [6 θαϊη π6 νὰ 6Π6Ζ 
Αραμηθιηηοη 416 ΡῈ ἰὰ ρέπέγοβιιέ ἀ᾽Α- 
ΟἾΠΠ16. 

988, Διὰ... δασάσχετο : διεδασάσχετο, 
αἰϊνιάοϑαί, ἀοιπαῖϊῖ ἃ ροΥυΐαρου, 

880. Ἄλογον θυμαρέα. ΑΟΒ1]Π16 ἀρρ6}16 
Βνιβόι5. σοὺ ὀροιι56, δὲ 805 ὄροιιβα οἠόργίθ, 

ἃὔπ 6 γϑπάγο θῆρα Η]1ι5 οὐΐθιιβα ἴὰ 

ψΙΟΪ πο ἀ᾿ Αραμπηθποι. Ἐπδίαιθ : ηὔξησε 

τὴν ὕόδριν, ἄλοχον αὐτὴν εἰπὼν, χαὶ 

θυμαρέα, ἤγουν ἀρέσχουσαν θυμῷ. --- 
Παριαύων. [εϊ, 16 νοΥ}}6 ἃ 58 βρη βοδέϊ οι 
ΟΥ̓ ΠΔ106, οἵ οομίρης [Ἰαόθ 6 βοπημοὶ! : 

ιασία αονηιίθπς. ΤΥ ἃ, ἀδλπ5 65 δολο- 

ἡϊθ5., ἀπ ἤπο αἰδεποῦοη 5 ἰὰ Δ ΏΘ66 

ἸηαἸατιόθ ρὰν ἰὰ ρυόροβι οι παρά : πα- 
ριαύων᾽ οὐ συνιαύων, διὰ τὸ βίαιον. 

8940. Μοῦνοι. ΥΊνΡρΊ]}ο, Επόϊαο, ΙΧ, 1388- 

4189: «τννν Π66 80105 ἴδηρὶς Αἰν]Δ485. [516 
« ἀοῖΐον. » 
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ἐχ θυμοῦ φίλεον, δουρικτητήν περ ἐοῦσαν. 
-- δ ...0 , ὯΤ.. Ὁ ο ᾽ ἮΣ , 

Νῦν δ᾽ ἐπεὶ ἐχ χειρῶν γέρας εἵλετο, χαί μ᾽ ἀπάτησεν, 
, ΠΣ Ὕ ἰδό Ἔς- δέ ( εἰ 

μὴ μέὲυ πειράᾶτω εὼ εἰοοτος " Οὗοξ με πείσει. ϑιὉ 

Ἀλλ᾽, Ὀδυσεῦ, σὺν σοί τε καὶ ἄλλοισιν βασιλεῦσιν 
“,, ᾽ . ῃ ὃ 7. δ φραζέσθω νήεσσιν ἀλεξέμεναι δήϊον πῦρ. 

Ἢ μὲν δὴ μάλα πολλὰ πονήσατο νόσφιν ἐμεῖο᾽ 

χαὶ δὴ τεῖχος ἔδειμε. χαὶ ἤλασεν ἔχτοθι τάφρον Ἢ Εἰ, μος, “ " 
εὐρεῖαν, μεγάλην, περὶ δὲ σκόλοπας χατέπηξεν᾽ 990 

ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ὡς δύναται σθένος Ἕκτορος ἀνδροφόνοιο 

ἴσχειν. ὌὌφρα δ᾽ ἐγὼ μετ᾽ Ἀχαιοῖσιν πολέμιζον, 
3 2 Π ὅϑνον ᾿ » 7 σ“ οὐχ ἐθέλεσχε μάχην ἀπὸ τείχεος ὀρνύμεν ᾿Ἐχτωρ, 

ἀλλ᾽ ὅσον ἐς Σκαιάς τε πύλας χαὶ φηγὸν ἵχανεν " 
Υ ΟἿΣ , δέ 2 ε 7 
ἔνθα ποτ᾽ οἷον ἔμιμνε, μόγις δέ με ἔχφυγεν δρμήν. 995 

Νῦν δ᾽ ἐπεὶ οὐκ ἐθέλω πολεμιζέμεν Ἕκτορι δίῳ, 
ΜΓ ΡΝ ὦ ΝΥ, λ Ὁ - αὔριον ἱρὰ Διὶ ῥέξας χαὶ πᾶσι θεοῖσιν, 

7 ἌΣοι ἢ ἐὺ τῷ δ τς ο ὃ , γηήσος εὖ νῆας, ἐπὴν ἅλαοόε προερύσσω, 

ὄψεαι, ἣν ἐθέλησθα, χαὶ αἴ κέν τοι τὰ μεμιήλη; 
ἦρι μάλ᾽ “Ἑλλήσποντον ἐπ᾽ ἰχθυόεντα πλεούσας 960 

νῆας ἐμὰς, ἐν δ᾽ ἄνδρας ἐρεσσέμεναι μεμαῶτας. 

Εἰ δέ χεν εὐπλοίην δώῃ κλυτὸς Ἐννοσίγαιος, 
ἥματί χε τριτάτῳ Φθίην ἐρίδωλον ἱχοίμνην. 

848. Ἔχ θυμοῦ φίλεον. ΑΟ.1116 οοπι- 
ΠΠΘΠΘ. 5050 ΘΧΡΓΘΒΒΙΟ τι νοὺ5 996, ἄλο- 

χον θυμαρέα. 
846-847. Σὺν σοί τε χαὶ.... ΠῚῪ ἃ ἴἰαὶ 

ἈΠῸ ]]δίοπ ὄν! ἀθπΐθ αὔχ νὰ οὰ Αρὰ- 
ΠΙΘΠΠΟΣ αἰ (} 5ἅπτα ὈΙΘΠ 56 Ῥᾶβδ6Υ 
Δ ΑΟΙΗΠ16, δὲ 4α}} ἃ ἀ᾽ Δα ΓΟ 5. ΔΌΧΊ 165. 65 
οαἰβϑαποθ, ογα 1, 178- 17ὅ. οἴ Ῥαγίϊο 

ἄπ ἀϊδοοῦνα ἀ᾽ ΑΘ 6. δϑὲ τϑπη υ {88 }0]6 ῬᾺΡ 

500 φαναρίδγθ ϑα ΓΟ ΒΈ 416. ΑὙΙβέαγ 486 : νῦν 

γὰρ οἷον ἐπισαρκάζων λέγει. 
947. Δήϊον. [ἃ ῬΓΘΙΙδΓΘ 5.0 112} 6 οοπιρίθ 

Ρουν ὑχὸνθ, ἃ οἄπ86 46 1ὰ νόου θ 6 411 δι 
Ιη. 

849-880. Καὶ δὴ τεῖχος. .... ογε2 ΥἹΙ, 

436-44: --- Ἤλασεν ἔχτοθι τάφρον; νμἰρο 
ἤλασς τάφρον ἐπ᾽ οὐτῷ.--- Περὶ δέ, νωέρο 
ἐν δέ. ϑεϊοίίες : ἐν τῷ περὶ Ἰλιάδος καὶ 

᾿Οδυσσείας, ὁ ᾿Ἀρίσταρχος ᾿ προφέρεται 
χαὶ ἤλασεν ἔκτοθι τάφρον, καὶ, ἐν 

τῷ ἑξῆς, περὶ δὲ σχόλοπας κατέ- 

πηξεν. 
368. Ἀπὸ τείχεος, Ἰοῖὶπ ἀπ την, οἾ δ5[- 

ἂ- αἴτα Ἰοΐη ἀθ5 γϑιηραγίβ 46 Ττγοΐθ. 
8δ4ά, Φηγόν. (εῦ. ἅὐῦγα ὀξαϊδ ἃ ρΡθὰ ἀδ 

ἀϊδίαποθ 46 14 ρονΐβ ϑεέβ. ὕου. ΥἹ, 237. 
ῬΑ οοπβέσασπε, ΑΟἾ1]16 ἃ γαϊδοι 46 αἶγα 
αυ᾽ Ἠεοῖον γϑϑίαϊ 50115 [65 σϑιη ραν β 46 1 ν 1116. 

ϑῦδ. Οἷον, 5αϊναπῦ 4α6] “165-15, 6δὲ ῬΥ15 
Δαἀνουθ]αϊθιηθπμξ, ἀἀπ5 16 56Π5 46 ἅπαξ, ἐὑι6 
7οῖς. Τὶ ναὰχ ταϊθιχ 1 θηίαπάγο, ηιοὶ ϑδϑιἶ : 

π᾽αγαπΐ ἃ ̓ ατ6 } 46 ΟΠ ΓΘ ΠΊΟΙ. Ἐπιβίατῃο : 

οἷον, τουτέστι, μόνον ἐμὲ, ὡς ἐν μονο- 
μαχίας λόγῳ, ἔμιμνεν. 

860. Ἑλλήσποντον 5Ισηιῆθ 1]. ποὰ 
ῬΡοῖϊμῃξ 1 δ] σροπῦ ῬΥΟΡ θηθηΐ αἰδ, ρμὰ]5- 
«α᾿ ΑΘ Β16 νοραθγαϊῦ γ Ρ5 1ὰ ΤΉ 655} 16, Πηι15 

Ιὰ τὸν οὰ ἀόθουομο 1 Ἤδ]]οϑροπί. 

965.:} Ἤματί" χε" τριτάτῷ Οὐδ 16 
γ6 18 Ῥᾶγ ΙΘ|6} ἀη6 ἔδπητηθ 416 ϑοογαΐο ἀγαϊῦ 
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Ἔστι δέ μοι μάλα πολλὰ, τὰ κάλλιπον ἐνθάδε ἔρρων ̓ 

ἄλλον δ᾽ ἐνθένδε χρυσὸν καὶ γαλχὸν ἐρυθρὸν, 3θ0 

ἠδὲ γυναῖχας ἐυζώνους πολιόν τε σίδηρον 
“ “ ὙΨ' 7 , ε΄ νυ 

ἄξομαι, ἅσσ᾽ ἔλαχόν γε" γέρας δέ μοι, ὅσπερ ἔδωχεν, 

αὖτις ἐφυδοίζων ἕλετο χρείων ᾿ΑὙαμέμνων τις ἐφυὸρ ὑθ Κρ ᾿γάμεμ. 
5 ᾿ν “τ ͵7 5 οὶ ᾽ς ε ) 

Ατρείδης (τῷ πάντ᾽ ἀγορευέμεν, ὡς ἐπιτέλλω, 

ἀμφαδὸν, ὄφρα χαὶ ἄλλοι ἐπισχύζωνται ᾿Αχαιοὶ, 370 
Ὑ “ - " " » Ἷ 

εἴ τινά που Δαναῶν ἔτι ἔλπεται ἐξαπατήσειν, 
» ε 2 , » Δ) Υ̓ αἰὲν ἀναιδείην ἐπιειμιένος) " οὐδ᾽ ἂν ἔμοιγε 

τετλαίη, χύνεός περ ἐὼν, εἰς ὦπα ἰδέσθαι" 
οὐδέ τί οἱ βουλὰς συμφράσσομαι, οὐδὲ μὲν ἔργον᾽ 

ἐχ γὰρ δή μ᾽ ἀπάτησε καὶ ἤλιτεν ̓  οὐδ᾽ ἂν ἔτ᾽ αὖτις 370 

ἐξαπάφοιτ᾽ ἐπέεσσιν: ἅλις δέ οἱ. ᾿Αλλὰ ἕχηλος 

ἐρρέτω᾽ ἐκ γὰρ εὖ φρένας εἵλετο μητίετα Ζεύς. 

᾿Εχθρὰ δέ μοι τοῦ δῶρα, τίω δέ μιν ἐν καρὸς αἴσῃ. 

Οὐδ᾽ εἴ μοι δεχάχις τε χαὶ εἰκοσάχις τόσα δοίη, 
ὅσσα τέ οἱ νῦν ἐστὶ, καὶ εἴ ποθεν ἄλλα γένοιτο. 

6 6η 5οηρθ αἱ ΔΠποηοα 48} πποιΡγα 
ἀδη8 ἴγοὶβ Ἰοῦγβ, ΟἸοόγοθ. ἃ ἰγαάαϊῖ, ἐδ 
Ῥὶνιπαΐίοπο, Ἱ, Χχν, 66. Ῥαββδᾶρθ ἀπ Ογίίοιι, 
εἰ νευβιῇό αἴηβδὶ 1ὰ οἰζαϊΐοθπ α᾽ Ἠοιπὸγ : 
« Τονῖμα 16 ΡΒ τοιηροβίαβ ἰφΐα Ἰοθᾶ- 
α« Ἀϊϊ. » Ἀδοῖπα ραγαϊξ 5᾽ ἔνθ βοιινθπὰ 46 66 
ν6Υ8,) 4Πυληα 1] ἃ [αϊξ ἀν ἃ ΜΠΠΕνἀαΐο, 

ΠΙ,1 : « θουΐοζενοιβ 416 ΤΠ ἙΠχὶπ Π6 Πι6 
ῬΡογΐθ δὴ ἀβιχ 70υγ5... 9.» 

804. Ἔνθάδε ἔρρων, νϑπᾶηΐ ἰοὶ Ρουν 
τλο τη] Πθιιν. 1,6 ποῖ ἔρρειν 56 ῬΓΕΠά ἴοι- 
7ΟῸγ5. Θἢ ΠΊΔΙΙγα156 ρᾶγί, ιϑολοίϊος : ἐνθάδε 

μετὰ φθορᾶς παραγινόμενος. 
867. Ἅσσ᾽ ἔλαχόν γε. Οπεϊ4ι65 ἰοχίαϑβ 

ἈΠΕ 4165 Ρογίαϊθηΐ, ἅσσα λέλογχα. 
868. Αὖὗτις ἐφυδρίζων, νμίρο αὐτός. 

Αϑδιημθ ΠΟ Π ἃ ΘΟΠΊΠΙ15 ἄθιχ πρέζαϊ[5 : [6 
ῬΓΘΠΆΪΘΙ 6 πηθηδραπὶῇ ΑΘΒ116 ἀθ [αἱ 6η16- 

ὙΘΥ Βυιβόϊβ; 16 ϑθοοηά, δὴ ἴὰ [ὰἱ δηϊθναηΐ. 

ῬᾺΡ Ὧη6. ὈΙΖΆΥΤΘ ἱπαἀνογΐαηοθ, ᾿᾽ ἀϊοπ Ὦ:- 

ἀοῖ ρογίβ αὖτις ἀΔπ8 ἰ6 ἴοχίθ, δὲ ἦρδθ ἀλ 8 
14 τρδα ποιίοῃ. 

3569. Τῷ, ἃ Ἰὰϊ : ἃ Αρδημθηποπ. --- 

᾿Ἀγορενέμεν., 1ἸπΠΆΙ Προ 1 ἱπιρόγα!! : 
γελεγίο, οὰ γεγεγίοίθ. Ἐπίθπάθ ρ]αἰδι 16 

τηοῦ ἃϊι 5 ΠρΡΊΪΟΓ, 98΄Δάγθϑδαπὶ ἃ {Π|γ886, 
Οεβὲ ἃ Ὁ}]|γ586. 46 γυόροπμεα ΑθΠη]]6, 

380 

972. Ἀναιδείην ἐπιείμενος» τονότα αἀἾπη- 
Ρυάοθποθ : ουϊναθδό ἀπραάθποθ. Ασομ} 6 
νι ἀἐ]ὰ «δ! 18 ΑΡΙΠΘΙΏΠΟΗ, 
ὙοΥΘΟ2 1, 4149. 

578. Κύνεος, ἱπιριάοπε, ΑΟ}}}16 ἀνα 

ἀϊι, 1, 189, χυνῶπα, εἰ 22δ, χυνὸς ὄμ.- 
ματ’ ἔχων. Αἰπ5ὶ 66 οἰιαπί ΓΧ τὰρΡ6}16 ϑλ 5 
66536 [65 ΡΥΘΠΪΘΓ5. ὀνόμοιηθηῖβ ἀὰ Ροδπιθ. 

374. Οὐδὲ μὲν ἔργον 5οιι5-Θπίοπα ργϑμι- 
πηαϊἸοα]θπιθπὶ συμφράσσομα!, εἴ 6η γόα]ττέ 

συμπράξω. 
876. Ἅλις δέ οἱ, σαξὶς ατιθη δὲ, 486 

αἶα αἱ βυ 56 : 4αἾὮ πδη ἀδιπθπ δ μΡὰ5 ἀδὰ- 
νηΐαρα : ο᾽δϑῦ θῸΠπ ῬΟῺΓ ἈΠῸ ο!5. --- Ἔχη- 

λος, 6δῃ ραϊχ, ο᾽εϑι-ἃ -αἰγθ 58 Π5. ἔΡΔΟΔΒΒΘΥ 

165 ϑιΐῖνθϑ : 58Π5 {1} τὴ6 ἔγδοᾶϑβθ. 
977: Ἐρρέτω, ὧν πιαίαρι γὸηιὶ αὗϑαΐ δ 

ΡθΓθαί. ογοῖ Ρ᾽αβ μιᾶὰξ ἰὰ ποῖθ ἀτι γϑὺ5 

864, --- Ἔχ γὰρ εὖ.... εἵλετο, ο᾽ ἐεϑι-ἃ- ἀγα 
ἐξείλετο γὰρ εὖ. [,6 πιοὶ εὖ 68ῖ ροιμ" οὗ, 
ἀλη8 16 56η5 46 αὐτοῦ. 

878. Ἔν χαρὸς αἴσῃ, Μιοοοὶ ἱπδίαι", ἃ 

᾿ ρα! ἀπ [ότα, 16 τοὶ χάρ Ῥᾶγαῖξ 86 ῥὰϊ- 
τ Ποὺ ἃ χείρω, οἱ 5] ὨΙΗ ιν τη ολόνοῖ δοιιρὲ, 
Ῥᾶν οοπβόφιρηϊ ἀπὸ οἤοβα «απ 1εϊἴθ, πῃ 
γίθη. Οἰεδῦ ἀἢ ἅπαξ εἰρημένον. 1,65 Ολ- 
ΥΙΘη5 π᾿ πὲ Τἴθη ἃ γΟἹΡ οὶ. 

ἈΪΏ51 



[1ΧῚ] ΙΛΙΑΔΟΣ 1. 399 

οὐδ᾽ ὅσ᾽ ἐς Ὀρχομενὸν ποτινίσσεται, οὐδ᾽ ὅσα Θήξας 

Αἰγυπτίας, ὅθι πλεῖστα δόμοις ἐν χτήματα χεῖται, 

αἵθ᾽ ἑχατόμπυλοί εἰσι, διηκόσιοι δ᾽ ἀν᾽ ἑχάστας 

ἀνέρες ἐξοιχνεῦσι σὺν ἵπποισιν χαὶ ὄχεσφιν " 

οὐδ᾽ εἴ μοι τόσα δοίη ὅσα ψαάμαθός τε χόνις τε, κυ ΟἾΝΒδ 

οὐδέ χεν ὃς ἔτι θυμὸν ἐμὸν πείσει᾽ ᾿Αγαμέμνων νὼ »" ἣ ἐμ, Ἂν ψω ἃ η μ. ϊ 9 

πρίν γ᾽ ἀπὸ πᾶσαν ἐμοὶ δόμεναι θυμαλγέα λώῤδην. 

Κούρην δ᾽ οὐ γαμέω ᾿Αγαμέμνονος ᾿Ατρείδαο᾽ 

οὐδ᾽ εἰ χρυσείῃ ᾿Αφροδίτηῃ χάλλος ἐρίζοι, 

ἔργα δ᾽ ᾿Αθηναίη γλαυχώπιδι ἰσοφαρίζοι, 890 

οὐδέ μιν ὡς γαμέω᾽ ὃ δ᾽ Ἀχαιῶν ἄλλον ἑλέσθω, 
[ἢ κ᾿ ᾽ ῇ ἣν... Οἵ ἣ 3 

ὅστις οἱ τ ἐπέοιχε χαὶ ὃς βασιλεύτερός ἐστιν. 

Ἢν γὰρ δή με σόωσι θεοὶ καὶ οἴχαδ᾽ ἵχωμαι, 
Πηλεύς θήν μοι ἔπειτα γυναῖχά γε μάσσεται αὐτός. 

Πολλαὶ Ἀγαιΐδες εἰσὶν ἀν᾽ Ἕλλάδα τε Φθίην τε, 495 

881, ᾽᾿Ορχομενόν. 1.ἃ ν1}16 ἀ ΟΥομομηὸμα 
δῃ Βόοιϊα ὄταϊε [ἀπηθ 56 ρᾶγ 16 ἐγόβου ἀ6 Μ|- 
Ὠγ 5, οἱ 6116 ἐξαιο 4]0γ51ὰ οὰρῖτα] 8 ἀπ γογὰα- 

πη6 ἤουίβδαης. --- Θήδας. Τὸ65 ἀ᾿ σγρίε 
π᾿ ἃ Ρὰ5 θϑβοΐῃ 4 Ὅἢ ΘΟΠΙΠΙΘηΐΘ 500 ΠΟΙΏ. 

983. Αἰγυπτία:. Ἀδιηάγημαχ 16 ἀδοίν]θ. 
Ἐπ ᾿αἴϊη, [65 ΘΟΠΒΟΠΠ65 μέ Γοπάθῃΐ ΓΟ] Γ5 
Ἰοπραθ ἰὰ νόγϑῆὶα απὶ ργέοδἀθ. ϑυϊνδηῖ 

4αΘΙ 4 65- ὰπ5, 1} Κ ἃ 5υπἰχὸβο, εὐ Αἰγυπτίας 
οοιηρέθ ΡΟῚ ἴγο]5 ἰοηριιθ5. ϑιυιναηΐ αἾλὰ- 
ἘΓ65, 66 56γαϊῈ 1Ο1 1᾿ πα]οραθ ἀ6 ᾿᾽ὦ Ἰαϊη ἀ6- 

γε πὶ ΘΟΏΒΟΠΏΘ, εἴ τιᾶς 586 56γὰ 1 ΡΡοποηρέ 

γα. 81 Ἰοπ πα πηθὲ ροΐπε 1] ἀἰδοῖν]θ, οὐ ἐδί 
ἴὰ βυηϊχὸβα 4] δδὲ ρυόραῦ 6, ὕονο, 11, 
537, ἴὰ ποίβ 5ν Ἱστίαιαν. 

988, Ἄν᾽ ἑχάστας, νμῖρο ἀν᾽ ἑχάστην. 
Τὰ] ἀὰ γάτα! ἰὰ Ἰθοὺπ αἰ ΑΥΙβίασ 86. 
Ἠοπιὸγα πὸ αἷξ Δ π|815 πύλη ἃτι 51 ΠΡΌΠΙΘΓ. 

Αὐἱβίασαιθ : οὕτως δὲ ἀν᾽ ἑχάστας δεῖ 
γράφειν οὐδέποτε γὰρ ἑνιχῶς “Ὅμηρος 
πύλην φησὶν, ἀλλὰ πύλας. 1,6 πιὰπα- 
501 ἀθ Ὑ 6 η156 ἀόπηθ [6 μ᾽] 116], 

587. Ἀπὸ.... δόμεναι: : ἀποδοῦναι, Ἀν οἷν" 
5.1 ἰὰ Του ηο δ; ἁγνοὶ οχριό. Εποίαιῃο : 

ἀποδοῦναι λώθην ἀντιλωθηθῆνχι. 
388. Γαμέω, δὰ ἰμπίὰν μουν γαμέσω : 

ἡ ἐροιβθγαὶ. 6 τηθμη-: ἃ νϑὺ5 394, 
889-890. Ἐρίζοι εὖ ἰσοφαρίζοι. 1,65 

ΟΥθοβ 56 βουψαϊθηΐ «οὶ {πθίοϊς ἀθ 1᾽550- 
ὨᾶΠΟΘ ῬΟῺΡ ργοάαϊνο ἀ65 οἴϊοις. ρῥ]αἰδαηςς, 

Οη ρϑιξ ϑυΡΡΟβθὺ ἴοἱ 1 Ἰπίθητίου. 46. "ἵδη 
ἔχον ἰεβ βου 5 αἼΠΙγ856, αἤη χα᾿Αρὰ- 
τη ΘΠ 0} αἱΐ τοιθ ἰὰ ρϑηβόθ ΠΑ ΘΒ]16. Οἡ 
Ρδϑαϊ ἃϊι551 Δι 6 [ἃ γη6 465 ἤπαῖθ5 ἃ 

ππ Ἶθὰ ἀπ Παβαγα. 

892, Βασιλεύτερος, ΡΙὰι5. τοὶ : Ρ]15. τοὶ 
416 πποὶς; Ρἷυ5. Ριυιϑδαπὲ ΤῸ] 416 τηοϊ. 

ΑΘΒ116 πὰ Ρὰ5 δηΐθπάπ ἰὰ ρᾶγο]α ἀ᾽ Αρὰ- 

ΤΩΘΙΉΠΟΠ, γ6 5 60: οἱ {Π|0556 πθ ἰὰ [πὶ ἃ 

Ροϊμὲ οἰξόα, Να!β Αθ}}}}16 σοππαῖξ 16 οαγδο- 

τὸνϑ ἀὰ ρϑυβοππᾶμθ : 1] ἀθυῖπα 808 τποΐ βα- 

σιλεύτερος, δὲ 16 1π| γϑηνοὶθ ἄνθο ᾿ΡΟηΪ6. 
894. Γυναῖχά γε μάσσεται, νιεῖρο 

γυναῖχα γαμέσσεται. «ϑοἠοίϊες : Ἂρί- 
σταρχος, γυναϊχά γε μάσσεται. [ἃ 
γυϊσαῖε γαμέσσεται, Λαγποθνα., δῖ ὑπ 
ΘΟΥΓΘΟΙΟΩ 5562 γόσθηΐο, [,6 βο] ο]αϑῖθ 46 

Ῥίουγο Ὑ]Ἱοΐουι5. ἀ1ὸ [ουτηθ!] 6 πιθπὲ 416. ἴοιιϑ 

165 θοπ5 ἰθχίθβ. ρογίαιρηξς μάσσεται, ο᾽ 651- 
ἀ-ἀἰνο γυναῖχα γε μάσσεται (οΠΘγοΠογὰ 
δὰη5. ἀθαΐθ τιὴ6 [διηπ]6) : πᾶσαι εἶχον 

μάσσεται, ἀντὶ τοῦ ζητήσει. 
895. Ἂν Ἑλλάδα τε Φθίην τε, «[1Π5 16 

Ρᾶγ5 46 Ηβ]]ὰ5 δὲ ἀ6 ῬΒτμῖ6. 1] πὸ 5 ἈρῚ  ρὰϑ 

πηἸ 4ποπιθιΐ (65 ν1}}65 ἀθ Η6]}15 οἱ ἀο ῬΒΗ ΝΟ : 
ον ΑΘΒΠΠ6 ραν ἀθ οἰνοίβ. {τ οοιητηδῃ- 

ἀἄθηΐ ἃ 465 ψ1}|65, οἱ ο᾽θϑὲ 50η ρὸσϑ 41] ὀΐαϊ! 

τοὶ ἐθ ΡΠ 6, ὕογο {Π, 658-68, ΟἾ δεῖ ἃ 

ῬΥΌρο5. ἀδ ἐδ. νϑὺβ Ζι ΑὐἹδίαναθ. ἃ ποίέ 

4υ᾽ οιηὸνγο πρὸ ἀοπηθ ἸΠ|}15 ἰ6 ποπὶ (6 



390 ΙΛΙΑΔΟΣ 1. [ΠΧῚ 

χοῦραι ἀριστήων, οἵτε πτολίεθρα ῥύονται" 

τάων ἥν χ᾽ ἐθέλωμι φίλην ποιήσομ᾽ ἄχοιτιν. 

Ἔνθα δέ μοι μάλα πολλὸν ἐπέσσυτο θυμὸς ἀγήνωρ, 

γήμαντι μνηστὴν ἄλοχον, εἰχ 
“ 

υῖαν ἄχοιτιν, 

χτήμασι τέρπεσθαι τὰ γέρων ἐχτήσατο Πηλεύς. λ00 

Οὐ γὰρ ἐμοὶ ψυχῆς ἀντάξιον, οὐδ᾽ ὅσα φασὶν 
ΕΝ " “Ὁ χὰς “ 

ἴλιον ἐκτῆσθαι, εὐναιόμενον πτολίεθρον, 
2 2 “Ὁ - τα 2 - ὰ 

τὸ πρὶν ἐπ᾿ εἰρήνης, πρὶν ἐλθεῖν υἷας Αχαιῶν 

οὐδ᾽ ὅσα λάϊνος οὐδὸς ἀφήτορος ἐντὸς ἐέργει, 

Φοίόου Ἀπόλλωνος, Πυθοῖ ἔνι πετρηέσση. 405 
τοὺ Ὰ ἃ, Ἁ ΔΝ ἔς Ληϊστοὶ μὲν γάρ τε βόες χαὶ ἴφια μῆλα, 

᾿ Ὰ δὲ ΄ Ἂς εἰ χ ῳ ἕ θὲ Ἀπ Η χτητοὶ δὲ τρίποδές τε καὶ ἵππων ξανθὰ χάρηνα 
ἀνδρὸς δὲ ψυχὴ πάλιν ἐλθεῖν οὔτε λεϊστὴ 
οὔθ᾽ ἑλετὴ, ἐπεὶ ἄρ χεν ἀμείψεται ἕρχος ὀδόντων. 
Μήτηρ γάρ τέ μέ φησι θεὰ, Θέτις ἀργυρόπεζα, Πἅ10 

διχθαδίας Κῆρας φερέμεν θανάτοιο τέλοσδε. 
2 7 ᾿ Ὁ ῇ ῇ 2 “ας 

Εἰ μέν χ᾽ αὖθι μένων Τρώων πόλιν ἀμφιμάχωμαι, 

ὥλετο μέν μοι νόστος, ἀτὰρ χλέος ἄφθιτον ἔσται" 
». 

“Ἑλλάς ἃ 1ὰ ἀτὸοδ οπεϊὸγα : ἣ διπλῆ, ὅτι 
τὴν Θετταλίαν οὕτως λέγει μόνην, τὴν 

δὲ ὅλην ἤπειρον οὐχ οἶδεν οὕτως χαλου- 
μένην. ογοι 1ὰ ποίβ 1|, ὅ80. 

401. Ἔμοί. Ὁ’ ἀποίθηβ8. ἰοχίθϑ ἀοπηδϊθηΐ 
ἐμῆς. ϑομοίϊθς : ἐνίους φησὶν ὁ Ἀρίσταρ- 
χος γράφειν" οὐ γὰρ ἐμῆς ψυχῆς. --- 
ψυχῆς ἀντάξιον, Ἰ᾽ὀφαϊνα!οπξ ἀ6 1κ υἱὸ : 
ἃ ἰγόβου 481 νά}}16 Ἰὰ νἱο. 

404. Ἀφήτορος ρᾶγαΐξ συ ποηγπι 46 ἑχη- 
θόλου. ϑυϊναηϊ 46] 4 65-ἰιπ8, 66. τηοῦ 5ρσῃϊ- 

{Ἰὰ1Ὲ,, ψιιὶ γοηεὶ ἃ ἐοιια εἰδς ογαοῖος. Ἐπιδζαιμο : 

ἐχ τοῦ α, ὃ δηλοῖ τὸ ὁμοῦ, χαὶ τοῦ φῶ, 

λέγω, οἱονεὶ ὁμιοφήτωρ, ὃ πᾶσι διδοὺς τὰς 
ὀμφάς. Οεἴϊθ. ὀξγπιοϊορίθ πὰ ἀποιπθ νγαὶς- 
βει θ] ποθ, ΠῚ νὰὰπέ παΐθιχ σα ρρονίθ ἀφήτωρ 

ἃ ἀφίημι, ΙΆΠοοΥ ; οἷ, 51 "Ὅη αὐἀπιοῖ [6 5615 
46 ρῥγορλδίε, 11 ἴαυιξ ϑαρροβου ἃ ἀπστιθητα! 

οἵ φημί. Οδροπάδῃϊ ὁπ αὔτ ἃ ΑἸ βία τι 

Τ᾿ Θχρ! τοι ὁμιοφήτωρ. 1,65 Ῥ] ΟΘΒΟρΤρΡΠ165 
οἵ Ζέποάδοϊα γοπάδιοπε ἀφήτωρ μὰν στρο- 

φεύς, 4.1 ἐξα! ρυῸ Ἁ]] μα θ ηῦ ὉΠ ΒΥ ΠΟΠΥ 6 

ἀς λοξίος. Μαϊ5 ὁπ. ἰρῆονθ σομηιηθηΐ 115 

εἰ δέ χεν οἴκαδ᾽ ἵχωμι φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν, 

τρουγαϊοηῦ ἀἀπ5 ἀφήτωρ 1᾿Ἰα4έε ἀ᾽ δον} ]6- 

πιοηΐ. --- Ἔντός 56 τἄρρογίθ αἴ ἰθπιρ]6. 
ΑΘ] ἀϊτ δουϊθιιοπξ, ἐδ σοι ἀὸ ῬἊωνιι; 

Ππγαῖ5. ΟἾἐδὲ 16 568}} ἄτι ἐθαρ]θ, δὲ 1] ἴαυϊξ 

ὀπίθηανο, 16 ἔθιηρὶθ [π|-τηϑιηθ, 
406. Φοίδου. Δόποάοϊο, ὀονίταῖξ νηοῦ, 

ἄτι ἰθαρ]6. -- Πυθοῖ ἔνι, ἀὰπ8 Ρυίβο. 
Οδ5ι 16 νγὰϊ ποιὰ ἐ6 ἰὰ υπ6, ὍΘΙ ΡΠ 65. ὀξαιξ 
οοἶαὶ ἀ65 Βα] ταηῖβ, ϑδϑολοίϊος : Πυθὼ, πόλις 

Φωχίδος ἧς οἱ οἰκήτορες Δελφοί. 
408. Πάλιν ἐλθεῖν (μέ γοάδα!) ἀδροπὰ 

ἀς οὔτε λεϊστὴ οὐθ᾽ ἑλετή, 5οιι5-Θπίθπαιι 
ἐστί. ΠΠ εὖν ἃ ρΡοϊπῇ ἀ6 θῬυ156. 51} 6116 Ῥοι" 
Ιὰ τσηθπον, ΕΠῚ6 δϑὲ ρανεῖ ἃ [Ἀπηαῖδ. 

411. Φερέμεν (ρονῖθυ) ἃ ροῦν οοιηρ]έ- 

πιθηΐ μι ἄπ ν 410 : Πη6 ΠΊΘΠΘΥ : ΠῚ6 ΘΟ Πά ΠΟ, 
Ἀδοῖπο 5᾽6ϑὲ βοινθπι 46 66. Ῥαββᾶρο, Πρἠΐρ.. 
Τ,τῦ: « 1,65 Ῥαγ 65 ἃ πιὰ πχὸνο, 1] δὲ νγαϊ, 

᾿οπὲ ρῥγόαις, Τιουϑα θη. ὄροῦχ τηουΐοὶ [ἀξ 
γϑοῖι ἀἀπΠ5 500. ἰΠπ : {6 Ρ}15 ἝΠοΙβῖν, ἀϊέτοη, 
οὐ οιποοι ἀ᾽ἀἢ5 58η5 ροῖνο, Οἷἱ βοὶ 46 
Ἰουγ5 δι1ν15 ἀ᾽ππὸ ἰοηριιθ πηόπιοῖρδ. » 

414, Ἵχωμ,, νεἶσο ἵχοιμι. ΘΙ π68- 



[Χ] ΓΑΤΑΚΟΙΣ" 1: 901 

ὥλετό μοι χλέος ἐσθλὸν, ἐπὶ δηρὸν δέ μοι αἰὼν α1ὔ 

ἔσσεται, οὐδέ χέ μ᾽ ὦχα τέλος θανάτοιο χιχ είη. 
Καὶ δ᾽ ἂν τοῖς ἄλλοισιν ἐγὼ παραμυθησαίμην 
οἴκαδ᾽ ἀποπλείειν, ἐπεὶ οὐχέτι δήετε τέχμωρ 

ς 

Ἰλίου αἰπεινῆς᾽ μάλα γάρ θεν εὐρύοπα Ζεὺς 
---. 

, 

ἱ 

υ" -) κν ἴω “" (ῃ -" “{Ὶ Ε [ΟὟ - Ὁ-ς 

ε, τεθαρσήχασι δὲ λαοί. 420 

ντες ἀριστήεσσιν Ἀχαιῶν 
ἃ “ 5 Ξ Ὰ Ὰ 2 λ ΄ ἀγγελίην ἀπόφασθε" τὸ γὰρ γέρας ἐστὶ γερόντων. 

ὄφρ᾽ ἄλλην φράζωνται ἐνὶ φρεσὶ μῆτιν ἀμείνω, 
ἥ χέ σφιν νῆάς τε σόῳ καὶ λαὸν Ἀχαιῶν 

νηυσὶν ἐπὶ γλαφυρῆς, ἐπεὶ οὔ σφισιν ἥδε γ᾽ ἑτοίμη, 495 

ἣν νῦν ἐφράσσαντο, ἐμεῦ ἀπομκηνίσαντος. 

Φοῖνιξ δ᾽ αὖθι παρ᾽ ἄμμι μένων χαταχοιμιηθήτω, 
ὄφρα μοι ἐν νήεστι φίλην ἐς πατρίδ᾽ ἕπηται 

αὔριον, ἣν ἐθέλῃσιν - ἀνάγχῃ δ᾽ οὔτι μιν ἄξω. 
[δ , ε ᾿, .-- 

Ὡς ἔφαθ᾽" οἱ δ᾽ ἄρα πάντες ἀχὴν ἐγένοντο σιωπῇ, 480 

υῶθον ἀγασσάμενοι" υάλα γὰρ χρατερῶς ἀπέειπεν. 

᾿ὈΨὲ δὲ δὴ μετέειπε γέρων ἱππηλάτα Φοῖνιξ, 

δάχρυ᾽ ἀναπρήσας᾽ περὶ γὰρ δίε νηυσὶν Ἀχαιῶν᾽ 

Εἰ μὲν δὴ νόστον γε μετὰ φρεσὶ, φαίδιμ᾽ ᾿Αχιλλεῦ, 

βάλλεαι, οὐδέ τι πάμπαν ἀμύνειν νηυσὶ θοῆσιν 

ἨΠ5 ἰἰδαϊθπὶ ἵχωμαι, πιαϊσγέ ἰἴὰ ἰαπίθ 46 
«αδπετό. ΒΟΙΠΘ ῬΥΌροβα 46 σόϊ ]ν [ἃ πη6- 
5.16 ἄγος ἵχωμαι, 6Π΄ ΤΕΠΙρΡ]ἀραπέ φίλην 
Ρᾶγ ἐμήν. ῬΟυΡΩΌΟΙ πΠ6 Ῥὰ5 ἰαῖββο ἵχωμι 9 

416. Ἔσσεται;... ν6Υ5 πᾶσ αὰό 46 1006] 
ἄδπ5 ἴθ τηλππβου 46 ὕθηῖ56. Ναϊβ, 4101] 

4αἶρη 4156 [ὰ ποῖε ἀ αἰμέϊοβθ, οθίίθ θχρ]οα- 

Ἐοπ π᾿ δδὲ πυ]]θιηθηΐ βϑιρονῆμπο, Ζέποάἀοϊία 
ἀναϊξ Βα ΡΥ ραγοπηθηΐ οἵ 5 ρ] μη θηΐ 16 

ψ6 5. 
417. Καὶ δ(έ) ἀδπ5 16 56η5 46 χαὶ δή : οἵ 

ΠηδΙη6. 
4418. Οὐχέτι δήετε τέχμωρ, σοι πθ 

ἐγοῦνθυοζ Ρ᾽5 ἀπ ἕουτ ΄ὰ ἤπ : νου5 π᾿ ΔαΡῸΖ 
Ρ᾽ὰ5. ἀπο ἸΠΟΥ̓ΘῚς (ΘΠ ἸΏ0} ἈΡ5ΘΠη66) 46 
ἴαϊτα φιΠΠο Ῥόγ 1556, 

422, Τό, εἰ μα, ἐο61α. Οπ Ῥμϑαΐ ἀι551 δηΐθη- 
ἄν, δἰ Πρ αθπιθηξ : τοῦτο τὸ γέρας ἐστὶ 
τὸ γέρας. --- Γερόντων, 465. Βοπηπι65. ἄτι 
ΘΟΠ56]], 

η8ὅ 

424. Σόῳ ἃ Ἰ᾽ορίαι, νεῖρσο σόῃ δὰ 

581} ποῖ, Οὐ δδὲ ἐου) τ γ5. σεγρθέ. 
425. “δε, ἰ6 τπόυθη δοιπΕ] : 1 1466 46 πι6 

γόσοποιΠου ἄνθο Αραμηθιπποπ, --- Ἑτοίμη; 
ἐπι ργονηρίτι, ῬΥΔΕΘΑΡΪ6. 

482. ὈΨέ, ἐαγνά : ἃ 1 ἤπ., 1,65 δια θὰν5 

βοΐ 5ἰπρόίζαιτ5 ἀπ ΠἸβο αν 5 : 1 ἰθὰν ἔμπας ἃ 

ἴδπιρ85 ΡΟᾺΓ 856 γΤοπηοίίγο 46 Ἰθι 58:151556 - 

τηθηΐ. (6 π᾽ δϑὲ ρὰ5 ἃ ᾿᾿1πϑαηξ τηότηθ 4αΐαῖι- 

οὔ ἀ᾽οαχ οἂξ μὰ γέροπαγο, 

488, Δάχρυ᾽ ἀναπρήσας. Ταϊττόγα]οτηοηΐ, 

αγαπέ σοι ὁ ἀδς ἰαρηιος, ο᾽ Θο:-ἃ- αἴγθ ροιῖιθ- 
βϑηΐ 465 ᾿ἌΡΠ65 ΠΟΙ5. 46 565 Ὑθχ : νϑγϑαηΐ 

(65 Ἀγ πη65 δὴ Ἀροπάδηοο. ϑολοίϊες : ἀναφυ- 

σήσας , ἢ ἀθρόον ἀναδαλών. ΟποΙ] 4 65-ῃ5 

{γα αἰδοῖ πρήθω μὰν δη)α)ηιθ)"., δ ΠΟ ἢ 

Ρὰν δομηειν". Τί χρυ θϑϑῖοι ἀ᾿ ομπηὸγ βρη 6- 

αὶ ἃ]οΟΥ 5. μίθιναπέ ἃ οἰατιίος αν ῖθς, Ν αἱϑ 

165. δχθιηρο5. Ππομπηόρ! 165. Ῥγοπν θα 486 16 

565 ῬΥΙΠΜΠ ΕΠ ἀπ θυ }Ρ»6 οδὲ σοι γον. ἸΝΟιι5 
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Ὡν πῦρ ἐθέλεις 

δ᾽ι,ν 

εἰ ξ 

ἥματι τῷ, ὅτε σ᾽ ἐκ Φθίης 
Ζ " »υ 0᾽ Σ 

νήπιον, οὔπω εἰδόθ᾽ ὁμιοιῖο 
“Ὁ 9 7 ε 

Οὐ) αγόρέων, ινᾶ τ᾽ ἄνδρες 

ν 

ΙΔΙΑΔΟΣ 1. 

υ πολέμοιο, 

ἀριπρεπέες 

[Χ] 

, - - Ν “-- 

δῆλον, ἐπεὶ γόλος ἔμπεσε θυμῷ 
"ὦ Ἁ -" Π ᾿ ,ὔ ν ἔπειτ᾽ ἀπὸ σεῖο, φίλον τέχος, αὖθι λιποίμ᾽ην 

ἐμπ ἠερρῇ ἱππηλάτα Πηλεὺς 

Αγαμεέμνονι πέμπεν 

450 

τελέθουσιν. 
᾿ Ν Ν 

Τοὔνεχά με προέηχε, δι δ κακίω τὰ τάοε πάντα, 
, κ᾿ δι ρ, Σ᾿ ΤΙΝ , ᾿ μ᾽ 

μύθων τε ῥητῆρ᾽ ἔμεναι, πρηχτῆρά τε ἔργων. 
ε 5" 
Ως ἂν ἔπειτ᾽ ἀπὸ 

λείπεσθ᾽, »" Ἂ. " ε 

οὐδ᾽ εἴ χέν μοι ὑποσταίη θεὸς αὐτὸς, 

᾿] σεῖο, φίλον τέχος, οὐχ ἐθέλοιμι 
} ΕῚ Ἁ 

γῆρας ἀποξύσας, θήσειν νέον ἡδώοντα, 
"» 
«ς 

ἉΛΟΙΒ νὰ, 1, 48Ι, ἐν δ᾽ ἄνεμος πρῆσεν 
μέσον ἱστίον. 6 1]ἸΔἀές. ἀδ σοι γεν" ἀέτι- 
νϑηΐ 661165. ἀ᾽ αἰτῖβου, ἃ ἍΠ τη θυ, αἰ Θπβατη- 
Ποῦ, αἀἸποοπάϊοσ, Τ᾽ ΠΟΙ5-ΠΟῸ5 6 ἃ |Ἶ6χ- 

Ῥ]οαῦοη 465 ϑολοῖϊος. 
488. Σοί ἐφαυϊναιε 1εἱ ἃ σὺν σοί, ανός 

οἱ, ον Ῥ]ΙαπΙχ οϑὲ ραν ἀ6 ῬΏΣΠΙ6. θα 
πηδτηθ. ἴθ Ρ05 4 ΑΘΒΠΠ6:; οἱ δέ, ον», ὀᾳαῖ- 
νὰπΐ ἃ ὁπ 6 }6ὲ. ῬΠΟΠΙχ, 6η. 8 4πα} 16 46 

ΘΟῦν ΡΠ δα, οἷν ἃ ἌΠΟΙΘΗ σοῦνογηθι, ἀοἱΐ 

δαϊνσο ΑΘΠΠΠ]Ὲ ραγίουξ, δολοῖίες : ὡς: ὀπάων 
οὖν, φησὶν, οὐχ ὀφείλω ἀπολείπεσθαι. 1] 

δϑὲ 1ππ{Π|6 (6 ΘΟΥ ΡῈ 16 ἰοχίδ, δὲ ἀ όογῖνο, 

ΘΟΠΠῚ6 ἰἴαὸ ῬΡΌΡοδβα Βυῖδα : ξὺν δέ μ᾽ 
ἔπεμπε. 

440. Νήπιον. ἴουΐ ροιε : 

ΡΟ πῖχ, 41 π ἔξαϊε θ᾿] 115 Ἰθιπθ αἰουβ, ροιῖι- 
να] ἀομπον ἴθ {πὸ 46 γήπιος πιόπιθ ἃ τὴ 

᾿ομημηθ. εἶπ νἱπρίαϊηθ. ἀπ πόθ, Ναϊδβ, 

Α᾽ ἀργὸβ ἴὰ {πα Ἰ τος διιῖνιθ Ρᾶν Ηοπιὸνο, 
ΑΘΠΠ16. π’ ἐξαιτ σέθ!]θιηθηῦ φαΐ πα οηΐαπε, 
αληά Ῥόϊέθ ᾿᾿δηνονὰ ἃ Αραμπιθιηποη. Επ- 

βἴαιῃθ - φασὶ γάρ τινες, νεώτατον τὸν 
᾿Αχιλλέα εἰς τὸν Τρωϊχὸν ἐλθεῖν πόλεμον, 
ὡσεὶ δώδεχα ὄντα ἐτῶν. ΤΡΆΘΠ1ς 4 Ἧο- 
πιὸγθ, τηότηθ ἀπ] αν αὶ, ἀἀπ5 ἰὰ προα- 
νἱὸπιθ ἁπηόθ ὅτι δἱόρθ, πὰ ρὰ5 νἱῃρίτ-ο Πα 

ἀη5.. 1] οϑὲ αὐ ΠΠΠῸ 16 6 σομοῖ ον [6 ἴτο ἐδ 

ΡΠαπῖχ ἀνθὸ ἰὰ τ Π]οπ ἀπι βόϊοιν ἀ᾽Α- 

ΟἾ]16 ἃ ϑουγοβ, δ πιόπιθ ἅνϑο 1 οχίβϑίθποθ 

46 Ῥγύνθιι5. θ᾽ ἀργὸ 165 ροδίθβ βροϑιὀυιθιιν5 
ἃ Ηοπιὸνα, Αοἢ} 16. ἀπγατ Ρ]85. ἀθ ἐγθηΐθ 

ἈΠ855). ῬῸΙ54ι16 ῬΎΥ]5 οϑὲ 4ὁ]ὰ ἀπ Ποιητηθ, 
οἵ 40} νἹοπάχα ᾿᾽ἀππόθ βϑυιϊναηῖθ ΔΘ ΠΟΥ ΟΣ 

Ἰοιιπο επΐδηϊ. 

ΠΘανσθ ᾿π θυ ΓΟΠΊΡΕ6 ῬᾺΡ ἴὰ του ἄθ ξοῃ-: 

οἷον ὅτε πρῶτον λίπον Ἑλλάδα καλλιγύναικα, 

Ρὲγθ. ον 62 Ρὰ5 θὰ5 ἰὰ ποίθ ἄτι γνϑῦβ 668. 
- Ὁμοιΐου, ὀρα!ε, ο᾽εβε-ἀ-αἴνο ὄρα!θ 
ΡΟῸΡ ἴοι, Ρέόπιθ!6. ΡΟ ἴοιι8. οΥ6Ζ ἰὰ 
ποίρ ΤΥ͂͵ 816. 

442-448, Τοὔνεχά με.... ΟἸεόνοπ. οοπη- 
πη 665 Εἰθιιχ ὑυθυβ8, εἰπι5. 165 αἰ]! ορια5 

εἰε Τ᾿ Οναίΐδιν, ΠΠ1, χν : « οῖιβ φαϊάθπι 
« 114 ἀοοίνμα ϑαάθηι ν᾽ ἀδίαν οἵ σϑοΐϑ α- 
« Οἰθηα!] δὲ φοριίαηαιϊ ππὰρΊϑτνα : Π6Ω86 (18- 
«7 πο0ῖ] ἀοοίογα5; 5866 Πάθιη οῦδηΐ νυ θηαὶ 

« Ρύφοορἴογοβ αἴσιθ ἀἸσθπαὶ : αὐ 16 ἀραά 

« Ἠοχηθιιπὶ ΡΠ μΙχ, 4ὶ 586. ἃ Ῥεῖθο ραΐγ 
« ΑΘ αν θὴὶ σομλ θη 6586. ἀαΐαμη αΪ- 
« ΕΓ δὰ Βε θα, αὐ απ οἤποεγθὲ ογά- 

« 0} 6: ρον οι) αοίον οῖα 6 Γαι. » 

υϊμη] θη οὐ. δαποοῖρ ε᾽ ἁῖγ85. οἠΐ αἴε, 

ἀργὸ (Ἰφέγομ, 4165 οῃοβϑθβ Ἀπ Ορ 68. 
446. Νέον ἀπ τς Τὰ τραἀποιοη Ἴενε- 

γιθη ἴατιθ88. 16 5615. 1] β᾽"ρὶὶ α' ΔἀΟΙΘβοθπο : 
Ῥϑοῦπς μιιδοοοοινέθ)η. Αὐιδιασιιθ νεωστὶ 

ἡδῶντα. ; 
447. Οἷον ὅτε.... δῖα ρα ηβιτο. Γρ- 

Ῥό]Π16 165 ἰουτη]θ5 ἀοπὶ Νοβίου π86 αἀἶΓαΙ- 
ΠᾶΪ 6 ΡΟ ἈΥΓΙΥΘΙ ἃ 565 γόοι5 ἀπ [ΘΠ Ρ5 
Ρᾶ586. ΡΠΟΠΙχ οϑὲ ἀπ ν] ΘΙ] νὰ : οἵ, οοιῃ- 
π|6 Νεβίου, 1 ρᾶν]θ δὴ. υἱϑι αν. 11 586 
ΡΙαῖξ ἀλη5. 8565 5ΟΌΨΘΗΙ5, Πηδπη6 165 θ]18 

{ὐϊοῖοϑ. 1.ἃ Παγγα οπ δϑὲ ΤΟΠΡΊΙΘ; Ππλ815 6116 
ο5ῖ, πο π6, ᾿Ἔχοσγάθ παΐπγϑὶ αἶα ἀἸβοοιι5 

ἀδϑιπύ ἃ ὀπηοινοῖ" θῖθη Ρ]} 115 Τα ἃ Θομναϊῃ- 
Ο6. Οἷδδὲ [ὰ σϑιπάγαιθ 4π6 ἴοπὲ ἃ 66 51- 

768 165. Ἀμποῖθμβ συμόξθινβ, 1,6 50! Πϑῖ8 46 
ΡΊουν Ὑ]οϊονίιβ : οἴχτῳ γὰρ τὸ πλέον 
ἀνωνίζεται, χαὶ διηγήμασιν οἰκείων ἀτυ- 
χημάτων. --- Ζέποσοίε ἐογίναϊς τοῖον, 81 
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φεύγων νείκεα πατρὸς Ἀμύντορος Ὀρμενίδαο᾽ 

ὅς μοι παλλαχίδος πεοιγώσ λλιχό ς μοι παλλαχίδος περιχώσατο χαλλιχόμοιο, 

τὴν αὐτὸς φιλέεσχεν, ἀτιμάζεσχε δ᾽ ἄχοιτιν, 00 
ἡ, ΓΑον,"- Δ) δὰ » ὲ λ Ζ 0 ν ν μητέρ ἐμήν " ἡ δ΄ αἰὲν ἐμὲ λισσέσχετο γούνω 

παλλαχίδι προμιγῆναι, ἵν᾽ ἐχθήρειε γέροντα. 
Ὁ » 2 3 δι να Τῇ πιθόμην καὶ ἔρεξα" πατὴρ δ᾽ ἐμὸς αὐτίχ᾽ ὀϊσθεὶς, 

πολλὰ κατηρᾶτο, στυγερὰς δ᾽ ἐπεκέχλετ᾽ Ἐρινῦς, 

θὰ ἀθ οἷον : ΘοΥΘοῖ ἢ. 5562 τ} ἘΠ ιι 156. 

-- Ἑλλάδα, ΗδφΙα5. Οἶδε ἰὼ υ]16 τηὐπιθ. 

Αὐιβίασσιθ : ἢ διπλῇ, ὅτι πάλιν τὴν Θετ- 

ταλιχὴν πόλιν οὕτως εἶπεν. (Οδἴξα, ποῖα 

Π6 5σῃϊῆο μοῖπὲ φαΐ γοὺ5 39 1] 5᾽ ἀρ 5581 
ἀθ ἴὰ ν}}ὸ ἀ Ἢ δ6]||5. οἱ ποῦ ἀδ 0 ἰθὺ} }- 
[ΟΙΡΘ, Πηὰὶβ 4π0, ἰὰ σοΙηπη6 ἰεῖ, ΠΟΙ5. 50Π}- 

Π165 6ἢ ΤΠ Οββα! δ, δὲ 486 65 Ηρ] 65, ρον" 

Ἠοπηὸνθ, δοηξ πὶ φυοιηθηΐ 465 ΤΠ ΘΘΆ 16 18. 

448. ᾽Ορμενίδαο. Οὐπιόπιι5, 1᾿ αἴθ] ἀθ8 
Ῥῃαπῖχ, ὀϊαις 15 ἐθ Οθυοᾶρηθ οὐ ρθε -Ε]5 
ἀ Ἔο!ο. Οπ [| ἀὐτν:ααῖτ 1ὰ Το πάατίοπ ἀὋν- 

πηῤηϊιπη δὲ Μαρπόβιθ., 50} 1 ΘΠ ρ] οομηθπΐ 
οὰ ἔπε ἀδρεῖ5 Πόιηῤίγιαϑ. 

449. Παλλαχίδος. Ο᾽ ἐ5: [6 σόα οπιδᾺ] : 

ἅὰ διδοῖ 46 (38) Θοποῦθιηθ. (θεῖα ἰθπηπιθ, 
ἀ᾽ ἀργὸ 165 ἐτάσί 65, 58 ποιημηαὶῃ ΟἸὙΈ16. -- 
Περιχώσατο, 5Ἰγυῖα οχιίροπηοιηθηΐῖ, δολο- 
ἐΐδς : περισσῶς ὠργίσθη. ΟμοΙ 4165 ἀποίθη5 

᾿ἰβαϊθηξ δπ. ἀθιχ ιηοΐβ : πέρι χώσατο. Ἠδ6 
οοείθ ἕαφοπ πέρι 5θν 81 ἅπ6 ρυόροβιτοη ρ]α- 
οέθ ἀργὸβ 580π γόρίπηβ, οἱ παλλαχίδο: ἀό- 
Ῥϑπάγαϊς ἐς οδῖϊ ργόροβιοπ, Μαῖ5 1᾿εχ- 
ῬΓΘΒΘΙΟΩ ΡοΓα αἰπϑὶ τοῖα 50 ἐπορρίθ. 

450. Ἄχοιτιν. Τὐέροιδα ἀ᾽ Απιγηίου, 
πηὸνε 46 Ῥηοπῖχ, 56 ποπηπιαῖϊ Ηἰρροάαπιῖο. 

464. Γούνων, Ρᾶγ πι65 βϑποιιχ (5ουβ- 

ἐπίθπάα ὑπέρ), ου 6πι 5᾽ αἰζδοιαπὲ ἃ πη05 σ6- 

ΠΟΙΧ (βοιι5-Θηΐοπάα λαῤοῦσα, ἁπτομένη). 
4563. Προμιγῆναι, ργίμ5 ηιῖίδοορὶ. ΟἹ. 

Θπΐθπα οΥἰ Πα Γοηθηῦ 66 τηοΐ ΘΟΠΊΠΊ6. 5}] 
Υ ἄναξ 51 πηρ]επηθπέ μιγῆναι. Μ15 Ἐπαδ:Α1}16 
ΠΟῖ5 ἀἰλ 4 χαξ, σμίναγνέ ἰδς αἸιοίοη5, 

ο᾽εβι-ἂ- αἶγα βαϊναηι ΑὐἹδίαυ4π6 οἱ 50ὴ 6θοϊο, 

ἴθηῖν οοιηρία 46 ἰὰ ργέροϑιτίοπ. ΟἸγεῖθ π’ό- 
ἴαϊξ Ῥοϊπξ Θῆρογα ἰὰ Θοποιθῖηθ ἀ᾽ ΑἸ πΐου ; 

ΠηΔ 15 Απηγηΐον ᾿᾿ἔϊθναῖς ροαν ἴαϊνα ἀἾ 6116 
8ἃ σοῃοιθῖπ6. 1.ἃ Ρ] ραν ἀ65 που μ65 οἠΐ 
ἔροῦνό οοιίθ δχρ]ϊοαίίοπ ἱπορίο; δὲ ΒοῖΠα 

ΡΓΌΡΟΘΘ ἐδ σϑιηρίαοον προμιγῆναι Ρὰν 
προσμίξαι. Να15 1] ε5ὲ οϑυΐαϊπ 46 ἴοιϑ [65 
τοχίθθ ἈΠΕΪΠ.65 ρογίαϊθηξς προμιγῆναι. [6 
Β0ΠΟΠ]αδέα ἀθ ῬΊθυ "δ Ὑ]᾽οΐου 5 ποὰ5 ἃ ρτο- 

ῬΑ] οπαθμῦ δοπδουῦνό ἰὰ ποίθ εἰ Αυβδίαν ηπ6 
ΡΆΡΡοΙόθ μὰν Ἰθαβίαι!θ : προμιγῆναι" οὐ 
τῆς ἤδη μιγείσης τῷ πατρὶ, ἀλλὰ τῆς 
εἰς τοῦτο τρεφομένης : φησὶ γοῦν προ- 
μιγῆναι. -- Γέροντα. Θαρίᾳαθδ-ιιπ5. 11- 
βαϊθηΐ γέροντι. ΑἸΟΥΒ. 66. 5θγὰϊ δ ΑἸ ΠΙΟΡ 

41 ργοπάγαι ΟἸγεῖθ θα ᾿αϊπθ. ιϑολοίϊος : 

τινὲ: γέροντι γράφουσιν" ἵνα μισηθῇ 
τῷ γέροντι. 

453, Τῇ πιθόμην χαὶ ἔρεξα. ΟΠα 165 
ΓΡΑΡΊΖπ65, ΡΠ ΠΧ ὄϊς ἀπ δαῖτα Ηϊρρο- 
ἰγίθ. ΠῚ σϑϑίαιδ. ομαβῖθ; οἵ, 81 5805 ρὸγε [6 
πιὰ ἰβϑαϊξ Θηοογ, οἶθϑὲ 46 ΟἹ εἶθ, Θοπλπιθ 
ἀπ6 ἁσΐθ Ρῃδάνα, Τ᾿ ἀνα Ἰπ] ϑίθιαθηΐ ἃο- 
οιϑό, ΟἸΘΙ 4 ιι65. ἀποῖθηβ, ἃ ὁ. 46 α1 Ηὰν- 
Ῥοογαῦοπ, ἀναϊθηξ οϑδαγό ἀ6 [ἀἰγ6 σοποοὺ- 
ἀον ἰὸ τοχίς α᾽ ἢοπιὸγσγθ. ἄνες οδίζο ἔνὰ- 
ἀἸποα. ΠοΟπονα 6. ϑοβίρμαηθ (ϑοβισὸπο 9) 

εὐ Αὐ᾽ϑέοάδιηθ ἀθ Ν᾿ υϑὰ ἱπιγοάβαϊοπέ Ἰοὶ 
465 πέραϊ[οηϑ : τῇ οὐ πιθόμην, οὐδ᾽ ἔρεξα. 
γοιὰ σα φαΐοι [1 ἀη58 165 ,δολοίίος Α, Νλὶ5 

ὁπ ΗὟῪΥ ΠΠῈ ρὰβ σοιηπιοηΐ 1[5 πιαϊηϊθηα]θηΐ [6 
ΥΘΥ5. 511" 565 ΡΙ6 45, πὶ βυγίουΐ σομηπηθηΐ 15 

ΘΧΡΙΖααϊθηΐ, ἀΔη5 ἰθὰν μγροιπ δ, ὀϊσθείς, 
αγαπέ ἀενίπό ἰᾳ οἤοδα (5᾽ ὀϊαπε ἄρϑῦςιι ἀὰ 

πιαηέρ6). Επιβιατῃ8. π᾿οϑὲ ροϊπΐῦ βοαπαάα]156 
ἀθ εοῦ ὀρίβοάβθ; 1] 16 ἵγροῦνθ πηέμπηθ δχοε]- 

Ιεπὲ : ἄριστον δὲ τὸ τῆς μητρὸς ἐπεισό- 
διον. ΟἾ δϑῦ, 86 ὁπ [π|, πὸ ἴἄφοη ἀ᾽ Θηρᾶσου 
ΑΘΆΠΠΠ6 ἃ μ6 ρὰ5 5αῖνγθ 18 ΘΟ Π561} 46 58 πιδῈ 
Τμέιϊι5ς (ἀλλὰ σὺ.... μήνιε, 1, 421-422), 
Ῥυΐίδααθ ΡΠ ηΙχ 5᾽6ϑῦ τηὰ} ἰχουνό ἀν Οἱ τ 
(τ ο6. 4116 Θοπβθι! ]αἱὲ ΗΙρροάαδιαϊθ, ἀομ1}16 
ἄοῖε ογαϊμάσα ἀθ6 πθ μὰϑ 56 θῖθπ ἔγοινθ (8 
ἔμπα οα. 4αΐὰ φοηβ6 16 ΤΠόε]5. Μα15 66 βοπῖ 
Ἰὰ 465 ϑ }1{65 θυ απίϊπθ5. ῬΠομῖχ γᾶρ 6116 
[6 Ῥαββϑέ, ϑᾶπ8 5οπρῸῦ ἂὰ ρῥγόβοπί, (δ «αὐ! 
οοπίο, Ηοιπὸτθ [ἃ δηΐοπάμπ οοηΐθν, οἷ 16 δειὶ 

πηθὶ ἀἀπ5 ἴὰ βόιομο; νο]ὰ του. ΠῚ ΠὟΎ ἃ 
ἰοὶ φα πη ν᾽ ]Πὰγ ἀαὶ μάν], οἵ 411 ρὰ}]0 

6 ν᾽ 1} γά. 
4δ4, "Ἐρινῦς, νωΐρο ᾿Βριννῦ:. δονιν 

ΡΙὰ5 "ὰ5 ἴὰ ποῖθ ἀκ νϑὺβ ὅ7!, 
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μήποτε γούνασιν οἷσιν ἐφέσσεσθαι φίλον υἱὸν, 
Ν 

ΙΛΙΑΔΟΣΊἹ. [1ΧῚ] 

ἡδὺ 

ἐξ ἐμέθεν γεγαῶτα᾽ θεοὶ δ᾽ ἐτέλειον ἐπαρὰς, 

Ζεύς τε χαταχθόνιος χαὶ ἐπαινὴ Περσεφόνεια. 

Τὸν μὲν ἐγὼ βούλευσα χαταχτάμεν ὀξέϊ χαλχῷ᾽ 
[ν 

ἀλλά τις ἀθανάτων παῦσεν γόλον, ὅς ῥ᾽ ἐνὶ θυμῷ 

δύμου χε φάτιν χαὶ ὀνείδεα πόλλ᾽ ἀνθοώπων 8. χε φῳ ; 460 

ὡς μὴ πατροφόνος μετ᾽ Ἀχαιοῖσιν χαλεοίμην. 
Υ 9.»,. » Ὰ ΕῚ Α ᾽ 4 3. 9 Ἁ Ἀ 

Ενθ᾽ ἐμοὶ οὐκέτι πάμπαν ἐρητύετ᾽ ἐν φρεσὶ θυμὸς, 

πατρὸς χωομένοιο, χατὰ μέγαρα στρωφᾶσθαι. 
Ύ Ρ " 5 2 Η μὲν πολλὰ ἔται χαὶ ἀνεψιοὶ ἀμφὶς ἐόντες 
αὐτοῦ λισσόμενοι κατερήτυον ἐν μεγάροισιν᾽ ηθ0 

πολλὰ δὲ ἴφια μῆλα καὶ εἰλίποδας ἕλικας βοῦς 

ἀδὅ. Οἷσιν, 55. ΟπΘΙ 65. ἉΠΟΙΘῊΒ5 

τθχίοβ ἀοππαϊθηΐ, γούνασ᾽ ἐμοῖσιν. Μαΐδ, 
ὁοπηπη6 [6 α1Ὁ ΑΥΙΒΙΆΡ ι16, ο᾽οδῦ α᾽ ΑἸμ ΠΟΥ 
46 Ρᾶγ]Ὲ ῬΠαΙχ, οἵ ποη 46 Ἰυϊ-πηόπη : 

λέγει δὲ οὐ περὶ ἑαυτοῦ ὁ Φοῖνιξ, ἀλ)ὰ 
περὶ τοῦ ᾿Αμύντορος. Απιγιΐον ἃ [αἱῦ, 
ἀδλῃη5 58 οοϊὸγο, ἰ6 νὰ σομίγαϊντα ἃ οο] αὶ 
46 [Ογὴ6 ἴοὰΐ μὸγα (6 ἔδυ]. ϑολοίϊος : 

πᾶς δ᾽ εὖ φρονῶν πατὴρ υἱῶν υἱοὶς εὕ-- 
χεται παππος γενέσθαι μᾶλλον. 

457. Ζεὺς.... καταχθόνιος, ΦΡΙΟΡ 508- 
ἸΘΡΓΆΪη.) Ο᾽ ἐϑε-ἃ-αἴγ ΒΡ] αἴομ, 41 οδὶ ἰδ 
τηὰϊέτο (65 δηΐθιβθ οοιηηθ δυριΐου οϑὺ 1ἰὸ 
ταλῖῖρα. ἀὰι οἸ6], ὕογοζ ρ]5 μὰ8, νϑὺ5 ὅ09, 

468-461. Τὸν μὲν ἐγὼ. ... (85 αυαῖγα 
ΨΟΥ5 Π6 58 γοῦν θηΐ 45 Διοιιη Π ὨΠΙ5 0. ἀ6 

1 7ὲαώ6. Οἱ 165 ἃ {65 ἐὰ ἐγαϊς6 ἀ6 Ρ]αἴαν- 
46 σιω" ἐκ Πιοοέμρθ θς Ροδέος, ΟΕ ανγο5, 

ἴ, ΤΠ|, ν». 36, Ε΄. ΡΙαἴάγχαο α1} 4115. οπὲ ὀϊό 
ΒΙΡΡΥΙΠπηό5. μὰν ΑὐἹδίαγαιι : ὁ μὲν οὖν Ἀρί- 

σταρχος ἐξεῖλε ταῦτα τὰ ἔπη φοθηθείς. 
Οδιῖθ Ῥῃγαβθ δϑὶ ἱποοιηρ!ὲΐθ. (6. 46 ογαϊ- 
δηαῖ ΑὐἸδξαυ 6, ο᾽δτα 1 δὰπ5. ἀοιῖα 4π ὉΠ 

π᾿ δοοιιδὰξ Ἠοϊηὸγο ἀ᾽ νοὶ ἀοππό ἃ ΑΟΠ1}16 
ὉΠ ΘΟΙΥΘΙΠΘῸ Ρ6ι ἀἰρσπθ ἀὁ 565 Ὁ ΠΟΙ] ΟΏ5. 

ΑὙἸβία 6. Π6 5᾽ ὅτις ἀοης ρὰ8 σομτοηϊέ ἸΕὶ 
65. οἱϑοὶβ; 1] π᾽αναὶξ μὰ5. πηόπιθ ὁογὶΐ 165 

4παΐγο νοῦβ, δ απ ῃἸμἸτ6 4165 ΤΠΔ ΗΟ 5. ἃ 
ΠΟ Ρὰ5 γΘρυΟ αἸγ6 665 ὙΟΓ5 δδῦ ὯΠῸ ῬγΘιν 6 
τη ῃ] 6ϑῖθ 4116 ἐο5 ΠΟ ΠΙΔΠΙΙΒου 5 (6 1᾽1- 

ἐϊαίδ νἱθθποπὲ οΥἱρὶ παϊνοιηθηῦ ἅτ ἰοχίο 
ἀ᾽ Αὐἱβίαγψαθ. Οἢ νοὶξ αιιδϑὶ, γι σοῦ Θχθ θυ] 
ποῦνθαι, {πὸ .]6 σοὺ! ἀ᾽ ΑΥἸδίασαθ π όΐαϊξ 

Ῥὰ5. Του) 5. 1 [Ἀ1}Π1}0}6, 1.6 οοπίοι ρον ϊη 

ἀδ5 Τιᾶριἀ68. νϑξ ἢ Ηυπιὸνο τποχυα]θηθηϊ 
οογγθοῖ, οἵ, δπίαπλ 416 ΡΟΒ51016, οοη- 
[ὈΓΠῚΘ. ἀὰχ ᾿]εηδέλποθϑ. ΠῚ ἈΡΡΙΊΖα6. 48ε]- 

4αθίο!β. εα διὰ τὸ ἀπρεπές, ἀοπί Ζόποάοϊο 
ἀνὰϊδ ἴὰπὲ ἀθυδό, ΠῚ τημτ]6 Ἠοιπὸγο, μοι 

ἴαϊνο ποππθιν ἃ Ηοπιὸγθ. 1,65 “Ζυλίγ 6 6 Ὶ5 
Π6 850η1 μὰδ 1π6 1506 58}}]68 ἃ 56η5 σόπό- 
Τὰ]; ΙΔ 15. 115 αἰἀθηΐ ἃ [ΓΘ πϊθχ οοι- 
ῬΙΘπάγο ἴὰ γόβοϊαθοη ἃ ἰλ4.16}16 νὰ 5 ἌΡ ΟἴῸῚ 
Ῥῃαπῖχ, Ρ]αΐαρααθ ἀξ {ὰ}}}5 βοπὲ ἐγὸβ- 
θῖοπ ἃ Ἰϑὰν Ρἷδοθ, ριΐϊβα}}5 πιοπέγθηξ ἃ 
ΑΟΙ]16 486}165 σοπῦ 165 δχἰγέμηϊτέβ οὰ ρϑαΐ 
ΠΟῖι5 ΡΟΥΟΡ ἰὰ ΘΟ]Εγο. Ναϊβ 1] πθ ἔδιιξ μὰ5 
ΡΙ8. νον ππ6 Ἰθοοη πηογαΐο ἀπ5 οδὲ ἐρὶ- 
5046, σὰ ὯΠ6 ΡριηθηἸΑ 0. ἀδπΠ5 ΘΟ] 48] 
Ρυῤοδ 6, Οἶδε πὰ ἐρίβοαθ, δὲ τθὴ ἀ6 ρ] 5. 

4602. ᾿Ερητύετί(ο), σιμείπεδαΐ, 58 νόϑι- 
551}. 

468. Κατὰ μέγαρα στρωφᾶσθαι, ἐπ «αΐ- 
διι5 νογϑανὶ. ῬΙ  μΙχ πὸ γϑαΐ Ρ]85 56 ἔγσοι- 
ΨΥ 6 Ργόβεποα ἐδ 50 ρὲὸγο. 

4θά4, ᾿Αμφὶς ἐόντες. ΘΕ] 65 ἰθχίθϑ ἃπ- 
οἰθπ5 μογίαϊθηῖ, ἀντιόωντες. 

4ρ5. Αὐτοῦ, δὲ, Ἰὰ. 1,6 56π5 εβὲ ἀΐέίξον- 

πλϊηό μὰν ἐν μεγάροισιν. 
406-469. Πολλὰ δὲ.... Βοῖδε : « Πε- 

« 50 Ἰθιίαν ἔρανος, δῖν6 ἣ ἀπὸ χοινῆς συμ.- 

« θολῆῇς, ἤγουν χαταθολῆς, χαὶ δαπάνης 
« πολλῶν τινῶν γενομένη εὐωχία. υἕ αἷξ 
« Ἐπίαϊϊα5 ἀπποίαϊϊοπθο δά Οάγοδεαρι, 

«α (ἢ), 236. » Ηοπιὲγθ ἀττ βουϊοπηθηῖ 

4πὸ 165 ἅπ|15 δὲ 165 ρᾶγθηϊβ ἀθ Ῥ)ηοπὶχ νό- 
Θαγθηὶ ἀἀπ5 [6 ρα ]αῖ5 ποιῇ οιν5, ἃῇπ ἀ᾽κ- 
νΟἷν 585 6655886 ΡΠΟΠΙΧ 500.5 ἰΘΠγ5 Υ̓ΘΕΧ ; 
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ἔσφαζον, πολλοὶ δὲ σύες θαλέθοντες ἀλοιφῇ 
ΦΥ͂ 

εὑόμενοι τανύοντο διὰ φλογὸς Ἡφαίστοιο᾽ 

λῶν δ᾽ ἐχ χεράμων μέθυ πίνετο τοῖο γέροντος. 

Εἰνάνυχες ες δέ μοι ἄμιῳ ̓ αὐτῷ παρὰ νύχτας ἴαυον. 10 

Οἱ μὲν ἀμειβόμενοι φυλακὰς ἔχον, οὐδέ ποτ᾽ ἔσδη 
ε 

πῦρ; ἕτερον μὲν ὑπ᾽ αἰθούσῃ εὐερχέος αὐλῆς, 
ἱ ὶ 

ἄλλο δ᾽ ἐνὶ προδόμῳ, πρόσθεν θαλάμοιο θυράων. 
ἱ 

32 , ὦ . 2 Αλλ᾽ ὅτε δὴ δεκάτη μοι ἐπήλυθε νὺξ ἐρεόεννὴ, 
χαὶ τότ᾽ ἐγὼ θαλάμοιο θύρας πυχινῶς ἀραρυίας 478 

ῥήξας ἐξῆλθον, χαὶ ὑπέ Ῥβαβόν ἑρχίον αὐλῆς 

ῥεῖα, λαθὼν φύλαχάς τ᾽ ἄνδρας ὃμωάς τε γυναῖχας. 

Φεῦγον ἔπειτ᾽ ἀπάνευθε δι᾿ Ελλάδος εὐρυχόροιο, ὶ 

Φθίην δ᾽ ἐξιχόμιην ἐριροναῖμα, τρύῖς μήλων, 

ἐς Πηλῆα ἄναχθ᾽ - ὃ ὃ δέ με πρόφρων ὑπέδεχτο, 480 
χαί με φίλησ᾽ ὡσεί τε πατὲρ ὃν παῖδα φιλήσῃ 

μοῦνον, τηλύγετον, πολλοῖσιν ἐπὶ χτεάτεσσιν᾽ 

χαί μ᾽ ἀφνειὸν ἔθηκε, πολὺν δέ μοι ὥπασε λαόν. 
- Ν μ᾽ γαῖον δ᾽ ἐσχατιὴν Φθίης, Δολόπεσσιν ἀνάσσων. 

Καί σε τοσοῦτον ἔθηχα, θεοῖς ἐπιείκελ᾽ Ἀχιλλεῦ, 485 

οἱ ΑἸηυπίου, 41 π6 νουϊαϊξ Ρὰ5. 416 508 

ἢ]15 5᾽ οχιᾶϊ, ἰθὰν [οαγΠΙβϑαὶῦ [α1- πηδπηθ 165 
ὙΙΥΓΕ5. 

469. Τοῖο γέροντος, 46 66 νἱθι!Παγὰ : ἀπ 
τη] ΠΘαγοαχ ν] 61 Παγὰ. ΡΠ πχ ὄργοῦνο {86]- 
416 ταστγϑὲ ἀ6]ὰ ἴδθοῃ ἀοπὲ 1] 6 ἃ τιδό ἄνϑο 

500 ρμὸγϑ. 1 ἴλας βοιιβτοπίοπανε τοῖο γέ- 
ροντος ἀρτγὸβ μῆλα, ἀργὲβ βοῦς εὐ ἀρτὸβ 
σύες. 

472-477. “Ἕτερον μὲν.... Οπ νοϊξ μὰν 

665 ΥΕΙΓ5 416}}6 ἐϊαιϊξ ἰὰ ἀϊβροβίξιοι ἀπ 

ῬΆΪαΙ5. ἅπ ἴθπηρ5 α οπιὸγβ, ΠῚ γΥ ἀναὶῦ ππ6 
Θποϑιηΐθ, 15 ἅπΠ6 οΟὰ, Ρἷ5 πῃ ΡΟΡΠ4α6, 
Ῥθϊ5 ὕπ᾽ γϑϑεθ]θ 4] πηθηδὶξ ἃ [ἃ πηᾶῖθο0 
ῬΓοργθιηθηΐ αἰ οἱ ἂχ οΠαπιῦγο5. (6 ἰὰ 

πηαῖδοη, Ἐπιδίαι μα : χατὰ δὲ τοὺς ἀχρι- 

Ὀεστέρους ἣ τάξις οὕτως ἕρκος, περὶ 

ὃ πύλαι᾽ μετὰ δὲ τὸ ἑρχίον, αὐλή ᾿ μεθ’ 
ἣν αἴθουσα᾽ εἶτα πρόδομιος, δόμος χαὶ 

θάλαμος. 
478-479. Φεῦγον.... [1,65 ἐριΠὲΐε5 

εὐρυχόροιο, ἐριθώλαχα, μητέρα μήλων, 

᾿παἸσαθηΐ 4} 5᾽Δρὶῖ (05 οοπέγέθβ ἀοπὶ 

ΗΕΙ]ὰ5. οἵ ΒΠΈΠ16 ὀΐαϊθαξ 165 σαρ ῖα1658. 

482. Μοῦνον, τηλύγετον. Οπ νοὶ ἰεἰ 
416 τηλύγετος π᾿ εδὺ ρᾶβ5 Β5ΥΠΟΗΥΠΙΘ. ἠ6 
μόνος. 1ἰ ἐπολιόνιε ἐν: ἀθπιηθπξ. {Ππ Ε]ς ππϊ- 

406 6βὲ ρυέβααθ τουοιν5 ἐθμἀγοπηθπηΐ αἰπηέ - 

ΤλΔ]5. 11 ΡΟΌνΓαΙς ὯΘ6 Ρὰ5 1᾿ἐΐγθ, δὲ 1] π᾿ 6ββὲ 
Ρᾶ5 βθβοῖῃ συμ οηΐαπξ 5010 ἀπ α6. ΡΟ 

ἐΐγε ἰθπαγθπιθηΐ δἰμηό. Αὐϊδίαν παρ ποίθ Ἰοὶ 

416 ῬΠαπῖχ ἀδθναὶδ ἐΐγα ρ]1ι5 16 πὸ 416 

Ρέϊέε.: ἡἣ διπλῆ, ὅτι.... πρεσόθύτερος 
Πηλεὺς Φοίνιχος, --- ᾿Επὶ χτεάτεσσιν, 
ΡΟ 465 θ΄θη5, ς᾽ ϑδδξ-ἃ- αἰγο βόπν ἀν ὶν (65 

ΡΙΘΠ5 ; ῬΟῸΣ Ροβϑέαθν τὰ 701 465 1618 : 
41 ἀοἷἵ Πόντου 6. 8505 Ὀ]6η5, 

484. ᾿Εσχατιὴν Φθίης, 1 ἀχισόταα. ἔγοπ- 

εἰὸνα (ἀπ μὰ γ5) ἀθ ΡΒ 16, 1,65 ΠοΙορ65 Πὰ- 
116 Ὁ ἀπ ρουίοπ ἀο ἰὰ ΤΉ Θϑϑα!θ οοοῖ- 
ἀρηΐαϊθ, 5} 165 σοπῆπθ ἀ8 ΄ὰ Ῥμοῖάς, 

6η. γϑιηομῃίδηϊ Ι πϊρέο. 

4858. Καί σε τοσοῦτον ἔθηχα, οἱ 16 (᾽αἱ 
ἴαιξ ο6. 406 ἴὰ 65 : οἵ 16 1Τ᾽1 ἐϊενέ Ἰυβαᾳυ ὰ 
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ἐχ θυμοῦ φιλέων᾽ ἐπεὶ οὐχ ἐθέλεσχες ἅμ. ἄλλῳ 
᾽ Σ. ιν Ὄ .ω 3.597 " 

οὔτ᾽ ἐς δαῖτ ἵέναι οὔτ ἐν μεγάροισι πάσασθαι, 
9 οἵ Ν, ἈΠ τ ὙΠ - “ΟΝ Ἷ ἕ πρίν γ᾽ ὅτε δή σ᾽ ἐπ᾽ ἐμοῖσιν ἐγὼ γούνεσσι χαθίσσας, 

Ἁ »: 5 Ὁ . ἢ 5 
ψου τ ἄσαιμι προταμὼν χαὶ οἷνον ἐπισχών. 
Ὁ Ἂ " ΩΣ 

Πολλάχι μοι χατέδευσας ἐπὶ στήθεσσι χιτῶνα 490 

οἴνου, ἀποδλύζων ἐν νηπιέη ἀλεγεινῆ. 
« 

Ἁ , 

Ὡς ἐπὶ σοὶ μάλα πολλὰ πάθον χαὶ πολλὰ μόγησα, 

τὰ φρονέων, ὅ μοι οὔτι θεοὶ γόνον ἐξετέλειον 

ἐξ ἐμεῦ" ἀλλὰ σὲ παῖδα, θεοῖς ἐπιείχελ᾽ Ἀχιλλεῦ, 

ποιεύμιην, ἵνα μοί ποτ᾽ ἀεικέα λοιγὸν ἀμύνης. 490 

Ἀλλ᾽, Ἀχιλεῦ, δάμασον θυμὸν μέγαν: οὐδέ τί σε χρὴ 
᾿ ὝὟ "“ ἈΠ ᾿ ᾿ » ᾿ 

νηλεὲς ἥτορ ἔχειν " στρεπτοὶ ὁέ τε χαὶ θεοὶ αὐτοὶ, 

τῶνπερ χαὶ μείζων ἀρετὴ τιμή τε βίη τε. 

Καὶ μὲν τοὺς θυέεσσι χαὶ εὐχωλῇς ἀγανῆσιν 

λοιδὴ τε χνίσῃ τε παρατρωπῶσ᾽ ἄνθρωποι 900 
“ [ , ς οὐ Δ 1 Φ Ἂ 

λισσόμενοι, ὅτε χέν τις ὑπερθήη χαὶ ἀμιλοτῃ. 

Καὶ γάρ τε Λιταί εἰσι Διὸς χοῦραι μεγάλοιο, 

66 416 ἔμ [τι5565 ᾧπ ΠΟΠΊπη6 οἵ τ Πόγοβ. 

ϑολμοίϊθ5 : δυσωπητικὸν τὸ τῆς δείξεως, 
ὡς χαὶ Σοφοχλῆς᾽ καὶ σ᾽ ἐθρεψάμην 

τοσόνδ᾽ ἐς ἥδης. Ὀιάγπιο ΕΧΡΙΠα6 5ρό- 
οἰαθιηθηῦ τοσοῦτον, οΟμηπηθ πη Γ αιια πὶ 4πὰ- 
᾿πέ: ἔστι δὲ ποσότης, ἀντὶ πηλιχότητος. 

486. Οὐχ ἐθέλεσχες., Δ πη)815 χὰ π6 νοιῖ- 

Ια15. 1.6 {τόφαθπίαι ππάσάαθ [6 οαγαοτογο 
ΟΡϑιπό ἐς Ἰ᾽δπίαπε, {Ππὸ ποῖθ ἀπὰ 50} ΟΠ] 516 
ἂς Ῥίονγ Ὑ]Ἰοου 5 ΓΆΡ Ρ6}16 1οὶ αι Ηομηὸγο 
Ἴρποσα {α᾿ ΑΘΒ1Π16 ἃἱΐ ρα 556 50} δηαποο ἃκ-- 

Ῥγὸβ ἀπ σοπίαανο ΟΒίνοπ : οὐχ οἷδεν παρὰ 
Χείρωνι τραφέντα αὐτόν. (εἴα ποῖδ ἃ ἐξέ 
Θπιρυηϊόθ τοχ τα] ] 6 πιθηΐ ἃ ΘΟΙΠΠΙΘηΐ81}6 
Ο᾽ Αὐϊβίασαιθ. Μαῖβ ΟἸροη ἀναϊδ Θπβεῖρπέ 
Ιὰ πηέξάφοϊπο ἃ Αθἢ}}]6, ὕογος ΧΙ, 831-882. 

487. Ἐς δαῖτ᾽ ἰέναι (]Π16ν ἃ τα [65ι1π) 
οδὲ ὁρροβό ἃ ἐν μεγάροισι πάσασθαι 
(πάη σοῦ ἃ 1ὰ πιὰ ϊβοπὴ : 11 5 Ἄρὶξ ἀ65 1η- 

υἱταϊ]οη5 [αϊτοϑ. ρῺΣ (65. ἃπηΐβ, -- - Πάσα- 
σθαι. ἴοϊ Θποοῦθ, οομπηπιθ Ρᾶσίου! ἐδ η5 
Ἠοπηὸνθ, πάσασθαι 5'ρῃῆθ. απο οΠ058 
416 56. ᾳΌΡΡΕ". ΟἿ δβδὲ ϑβιπηρὶ ηθηΐξ ποΐγα 
Ἔχρυθδϑίοη ἐομοθθν ἃ ἰα ποιινυέμθ, Ν ον θὰ 
Ϊὰ ποῖθ ἴ, 464. 

491. ᾿Ἀλεγεινῇ, ρμέπ!"] 6 : 
Ὠδ1 Ὁ ὈΘαιΘΟαΡ 46. πη]. 

41 τπ6 ἀοη- 

492. Πολλὰ πάθον χαὶ πολλὰ μόγησα; 
νειἶρο πόλλ᾽ ἔπαθον χαὶ πόλλ᾽ ἐμόγησα. 
ες χέτα}}15 ΠουτΠορταρο ἀ’ Ασϊδίαγιιθ, οοη- 
δἴαϊόθ ἀδὴ5 165 ϑελοίϊες. 

498. Ὅ ἀδῃ8 16 56η5 ἀ6 ὅτι : 416. 
49ὅ. Ἵνα.... λοιγὸν ἀμύνῃς ε5ΐ αἱ 

ἀδη5 16 τηδπηθ 856η5 416 λοιγὸν ἀμῦναι; 
ΧΧΙΥ͂, 489, υιαπά Ῥυϊάπη γεργόβθη!θ ἃ 

ΑΘΒΠ]16 16 νἱθαχ Ῥόϊόθ αἰΐαψιιό ρὰγ εἶἰθ5 δῃ- 
ὨΘΙΉ15 ΟΠ Πὰν πόθ. ΡΠ Οομχ σοιηρίαιδ 510 τ Π 

γα Π] πὶ ἀ δ Π56 1}, 511 ΠΠ6 Ὑ]61}16556. ἃ5511- 

γόβ οοπίγο ἴοὰβ5 [65 ϑιποιηΐβ. [,65 ΤΠ δἴριν5 

ἉΠΟΐΘπ5. νογαϊθηΐ ἰοὶ ἀπὸ ἤμπθ586. ΤΟΓΆΓΟΙΓΘ. 

Ῥμῃαπῖχ, αἰ 16 βομο]ϊαβίο 46 ΡΊθυγ ὙἹοῖο- 

γἾπι5, [ας δητοπάνο “πα Α 0 1}1}}16 δϑοὲ ἴθπα ἀθ 

ΘΆΘΥΘΙ 165 ἀτθοθ, ΠΠ ρανεοα]α 56; ΠλΔ15 

565 ῬΆΡΟΪΟ5. οπΐ τῇ 5618 βέπόγαϊ : ἰδιού- 

μενος τὴν σωτηρίαν τῶν Ἑλλήνων. 
499, Θυέεσσι, μὰν 465 οἴναπάο5. ον. ἰὰ 

ὨΟΙΩΎΥ͂ΤΙ, 270, δὲ Ρ]β μαὰξ 66 116 ἀὰ νϑὺ5 230. 

500. Λοιδῇ τε... . (δ νϑὺβ 86. [θυ η6 

Ρὰ γοῖβ βϑροπαόθβ. --- Λοιόῇ τε χνίσῃ 
τε. ϑοἠοίϊος : ἐν ἄλλῳ, λοιδῆς τε χνί- 
ας τες 

δ02, Λιταί. Οδέίθ. ρμουβοηῃβοδίοπ 16 - 

Ριέβεπίο 165. Ῥυϊὸυ 5. Ἀγ ΟΠ Π!665. ἃ ΓΘΡΘΠΕΙΣ 
ἀρτὸβ [6 οὐπηθ οἷν ἰὰ (ααϊθ, Υ ο]ὰ μοπγααοὶ 
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χωλαί τε ῥυσαί τε, παραδλῶπές τ᾽ ὀφθαλμὼ, 

αἵ ῥά τε χαὶ μετόπισθ᾽ Ἄτης ἀλέγουσι χιοῦσαι. 

Ἡ δ᾽ Ἄτη σθεναρή τε χαὶ ἀρτίπος " οὕνεκα πάσας 508 
πολλὸν ὑπεχπροθέει, φθάνει δέ τε πᾶσαν ἐπ᾽ αἶαν 

ὶ 

βλάπτουσ᾽ ἀνθρώπους " αἱ δ᾽ ἐξαχέονται ὀπίσσω. 
ἃ 5 
Ος μέν τ᾽ αἰδέσεται χούρας Διὸς ἄσσον ἰούσας, 

τὸν δὲ μέγ᾽ ὥνησαν, καί τ᾽ ἔκλυον εὐχομένοιο᾽ 
ὃς δέ χ᾽ ἀνήνηται καί τε στερεῶς ἀποείπῃ, 510 
λίσσονται δ᾽ ἄρα ταίγε Δία Κρονίωνα χιοῦσαι, 

τῷ Ἄτην ἅμ᾽ ἕπεσθαι, ἵνα βλαφθεὶς ἀποτίσῃ. 

6165 βοπὲ οϊζθιιβθϑ, υἱάἀέθβ δὲ Ἰοιῦοῖος. (δ 

π᾿ δὲ αα ὰ τοστοῖ 46 16 ΟΥἸΠΉΪΠη6] 56. ἀό- 
οἷάθ ἃ ἀθιπαπάου ραγάοῃ. Π] δὲ Ἰοπρίθπηρ5 
ΤΟησό ΡΣ [65 50.015 οἱ 165 Γθπιοσαϑ: 1] ΠἾΌ56 

Ροϊπὲ γοράγα ον αἾπη 6] ἀγροῖς δὲ θυ πηῈ οθχ 

4] ππηρίογθ, 165 οὔεηϑόβ, οἷ [65 ὑθῆ σι 

ἀε Ἰ᾽οἠεπβέ. (δεῖε βρευβοπηιῇοαδίζοη οἱ τοὰΐθ 
ἢΔΠόρονῦῖθ ἀρραυ θπποπὶ ὁπ ΡΙΌΡΙῈ ἃ 
Ἡοχηὸνο : ἂν ἴ65 ῬΥΙὸγΓο5. Π6 βδοῃηΐ ρᾷ8 465 

αἰνιη!τόβ ἀπ οαἱθ στθο. Ὀιάνπιθ : ἀνει- 

δωλοποιεῖ τὰς Λιτὰς ὡς δαίυονάς τι- 

νας. χωλὰς μὲν οὖν αὐτὰς χέχληχε, διὰ 

τὸ βραδέως χαὶ μόλις προσιένα. χαὶ 
γονυλλινεῖς λιτανεύειν τούτους οὺς προ- 

ἡδικηχότες ὦσιν  ῥυσὰς δὲ χαὶ διαστρό- 

φους τὰς ὄψεις, ἐπεὶ βαρέω: χαὶ οὐ 

γεγηθότι τῷ προσώπῳ, οὐδὲ ὀρθῷ τῷ 
βλέμυνατι, προσορᾶν δύνανται τοὺς ἦδι- 
χημένους, παρ᾽ ὧν αἰτοῦνται συγγνώ- 
μὴν. 

608. Χωλαί τε.... (6. γνογ85 56 ἰθυ πη η6 
ΡΆΓ ἴγο015 ϑροηάέρ8. 

δ04. Ἄτης. Αἰό δε ὑπὸ νόγι 0} 16 ἀέθ556. 

ἘΠ| οϑὲ ᾿᾿δχόοαϊσιοθ 465 ἀθϑβεῖηβ 46 Ταρῖξθι 
οἱ 465 ἃγγόϊβ ἀθ ἰὰ ἀθϑιιηόθ. Οὗ θβϑδὲ 6] }6 41 
ΡΌυ.556 [65 ΟΠ ΠΊ65 ἅπ ΟΥη6 δὲ ἃ ἴὰ [0]16. 

ΕΠ 71εῖῖθ. πλόπηθ φαρὶ φαθίο!β "αν θισ]οπηθηὶ 
͵υβαιθ ἀδη5 1᾿Ἔβρυὶδ ἀπ πιαϊξγα ἀ65 ἀἴδιιχ, 
γογοΖ ἰὰ Ἰέρεπαθ οοπίόθ μὰν Ἠοιπὲγε, 
ΧΙΧ, 941-181. --- Ἀλέγουσι χιοῦσαι, οἷ- 
γαπέὲ διεηέοθς, 6115 5 οοοιιροπξ ἡ Ἅ]16Ρ : 6}165 
νοΐ. ΟἸ ΘΙ 4 1165 ἈΠπΟΙΘ 5 ρυθπαϊθηΐ ἀλέγουσι 
ἀὰμ8 ὉΠ 568 ΠΊΟΪΠ5 νᾶσιιθ, οἵ ]᾽ επίθη- 

ἀαϊεπὶ ἀθ ἰὰ ἔοποίίομ ἀθ5 Ῥυϊὸγθθ ῬΆΓΠΙΙ 
65 Ποπηπηθθ. 1,6 βοο] δίθ α : τῶν ἀνθρώ- 
πων δηλονότι ἀλέγουσι φροντίζουσαι, ἵνα 
ἰάσωνται τὰ ὑπὸ τῆς Ἄτης γινόμενα. 

δ00, Φθάνει: ἃ [ἃ ργϑμὸνο 50}1ὰ06 υγόνο, 

ἀἄδη5 1 Ἰδᾶρθ 65 ρΡοδίεβ. συθοβς Ζέποάδοϊο 
ὀογῖναῖς φθανέει. Αὐἱδίαγαι : ἐχτατέον τὸ 
φθάνει διὰ τὸ μέτρον" ἣ δὲ διπλῆ πε- 

ριεστιγμένη, ὅτι Ζηνόδοτος γράφει φθα- 
νέει. Τὐὴλοσομς δαΐε, ἢ 2 Ἠοιηὸγο., ΡΟ" 

ΘΒάπσον ἀπ Ὀγὸνα οπ ἰοησαο; οἵ [6 ἐγοοῃόε 

ΡΘαΐ σομηρῖοι οἱ μοι τ 5ροπάόο. ---ο-ἀῖϊχν. 
Τὰ ΡΙαρανε 465 δα Ἰἴεδιαν5 πηϑιτθηῦ ἀπ νἱρ σι] 
ἀργὸ αἷαν. ΤΠ ναὰξ παΐϊθιχ πθη ροὶπέ πηδίτνε ; 

οἱ φθάνει βλάπτουσα 5᾽ρῃηθ φυΑτέ [αἱ 
16 τηὰϊ ἀνηΐ {16 [65 Ῥυιὸγο5. αἰθηὶ 16 ἔθιὴρ5 
αἰ ἌΥΤΙΥΘΙ. 

ὅ09. ᾿Ὥνησαν εἰ ἔχλυον, δἀογϊϑίο5 4᾽ἃ- 

θιτα 46 : δου οι 5 61165 υἱθππθηξ οπ δἷα6 : 

ἔοι οι 5 61165 θχαποθηΐ. --- Εὐχομένοιο, 
νεῖοο εὐξαμένοιο. ϑοἠοῖϊος : Ἀρίσταρχος, 
εὐχομένοιο. 1,6 ργόβομξ 65ὲ ρ]5 βχρυϑδ- 
51; οἂν 1 Ἀϑϑιϑίαὼποθ Π6 56 [αἱξ ρὰ5 αἰξθησνο 

ἢ ᾿ποίδηΐ, 

612. Τῷ Ἄτην ἅμ᾽ ἕπεσθαι. ... 16 να]5 
ΓΥΔΠ5ΟΥΓ Ἰοὶ 165 οὈϑθυ να 0η5 41 τη πὲ 
66 δαἀγεοβϑέθβ ρὰν Μ. Ἑάἀουαγὰ Τοῦγπίοι., 

ἃ ΡγΌροβ 46 Τ᾿] ὄψου! 465 θυϊὸγθϑβ : « Ἄτη, 
56] 0) ΠΊΟΪ, 868 ΓΆΡρυ ΟΠ 6 48 Ϊἰὰ 5: σηιβοδέϊοῃ 

Ῥοϑι ποιμέσι αθ, 66 1}18 ἀθ γηαίμθι" θὰ σό- 
πότ]. 1,65 Ῥυιὸγ 5 βυϊνοπέ 16 τη] 6 Γ, οἾ65[- 
ἀ-ἀἴγὸ 4π6 ἴθ τη] θυγοχ Ὑ ἃ ΤΘΟΟῸΪ5 

Ῥοῖιν βουϊασοι 865 Πηλχ, 51 [ὍΠ ΤΘΡΟ 856 
δὰ Ῥυϊὸγθ, ἅΪΟ 5. 1] Ἰηνοααθ {πριΐον σοηΐγο 

ΤΠοπαιηθ. ᾿πρ το 0} }]6. 41 1᾽΄ἃ γτϑροιϑββέθ, 

ΤΡἌΡΡΕΙΪ ἃ Δυρίτον, ο᾽εϑῦ 1 δαρὸθθ ραγίϊοιι- 
Πὸτα 46 λιταί ἀρροϊέεβ. ἀραί, εξ 486 [65 
᾿Ερινύες 5οηΐ, ἈΠΘὰν5, ομασρόθθ α΄ δοοοπι- 
Ρ᾽α’, Ηοπιὸνο τὸ “πο ψὰ6 ρῬογὲ (Οαγοοόε, 
ΧΥΤΙ, 476) 4υ᾿}} γΥ ἃ 465 πτωχῶν.... 

Ἐρινύες, εἴ Τοπ ἀάογαϊξ θη ατὲος Ζεὺς 
ἱχέσιος. Αὰὰ σοπίγαιρο, ᾿᾿Ποπηπη6 {πὶ οχάϊοο 
[65 Ρυϊὸ 5 δϑύ ὀχαιοῦ [|- πηόπηθ μὰν [65 ἀϊοιιχ, 

1-- 22 
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Ἀλλ᾽, Ἀχιλεῦ, πόρε καὶ σὺ Διὸς χούρῃσιν ἕπεσθαι 

τιμὴν, ἥτ᾽ ἄλλων περ ἐπιγνάμπτει νόον ἐσθλῶν. 
Εἰ μὲν γὰρ μὴ δῶρα φέροι τὰ δ᾽ ὄπισθ᾽ ὀνομάζοι 51 
Ἀτρείδης, ἀλλ᾽ αἰὲν ἐπιζαφελῶς χαλεπαίνοι, 

οὐχ. ἂν ἔγωνέ σε μῆνιν ἀποροίψαντα χελοίμην 1 μὴ ΟΡΡ μη 

Ἀργείοισιν ἀμυνέμεναι, γατέουσί περ ἔμπης᾽ 

νῦν δ᾽ ἅμα τ᾽ αὐτίκα πολλὰ διδοῖ, τὰ δ᾽ ὄπισθεν ὑπέστη, 
ἄνδρας δὲ λίσσεσθαι ἐπιπροέηκεν ἀρίστους, ὅ20 

ῇ Ὰ Ἁ 3 ων αι [ἢ Ἁ ᾿] “-“" 

χρινάμενος χατὰ λαὸν ᾿Αχαιϊκὸν, οἵτε σοὶ αὐτῷ 

φίλτατοι Ἀργείων: τῶν μὴ σύγε μῦθον ἐλέγξης, 

μιηδὲ πόδας - πρὶν δ᾽ οὔτι νεμεσσητὸν χεχολῶσθαι. 
Οὕτω χαὶ τῶν πρόσθεν ἐπευθόμεθα κλέα ἀνδρῶν 

ἡρώων, ὅτε χέν τιν᾽ ἐπιζάφελος χόλος ἵχοι᾽ 920 

δωρητοί τε πέλοντο παράρρητοί τ᾽ ἐπέεσσιν. 
Μέμνημαι τόδε ἔργον ἐγὼ πάλαι, οὔτι νέον γε, 

ὡς ἦν’ ἐν δ᾽ ὑμῖν ἐρέω πάντεσσι φίλοισιν. 

ἰουβαα"} νἱθμὲ ἃ ἰοαθον ἀὰπ8 16 τηλ]ριι : 

οἷ, ΡΟΌΣ ΘΙΠΡΙΟΥΟΙ 168 ΘΧρυθϑβίοηβ 4᾽ἢο- 
τηὸγβ, ἴδ5 ριϊόγος ἰμὲ δοπὲ μέϊϊος, δὲ ἰός 

εἰϊόια ἱ᾿ἐααιϊιοοιὲ φιαπα ἐΐ γαϊέ τι ρμγίδρ. 

1,6 5615 ῬσΌρΡΥ ὅπ γορρα εὔχεσθαι, ῥ» δ 
ἰδὲς ἀἴδιια;, ΘΧΡΙΙΖα6 16] 1056. ἀπ 5υ]6ὲ θεοί 
ἀδναηὶ ἔχλυον εὐχομένοιο (νει5 δ09). » 
(δεῖ ὀχρ!οαῦοη π6 πιὰ ροΙΪηΐ ΘΟηνδΐποιι, 
δὲ 76 ρυιόζδγβ 66}16 ἀθ ἰὰ γδαιτοη αἰεχὰη- 
ἀτῖπθ. Νία]5. ἢ. χὰ Ὁ]8151} ἃ σοπηαῖίρα [65 

ΙΔ4ό65 ἀπ ϑανᾶπηΐ οὐ] αι6. 81 ᾿Ὸη. ΔΟ΄α]656 8 
ἃ 665 1ἀό65, 16 πδμ 56γὰϊ ρὰβ δαίϊγοιηθηΐ ἀό- 
5016, Τὰ Ῥ]Π]Ο]ΟρΊΘ δδῦ ἀπ ἀοπηαΐηθ πργα. 

Νουβ πγ 085 α᾽ Δΐ 65 ργ θη 05, ἴοιι5 τα μΐ 
416 ΠΟΙ15 ΒΟΙΏΠΊ65, 4πὸ 4 οἴ τν (165 ΟΡΙ ΠΙ ΟΠ 5 

ἃ Τ᾿οχαιηθη, (Ἶ 681 ᾿᾽ένιάθηοθ (αὶ δϑὲ ἴοι, δὲ, 

ἃ 80} ἀδ[ἀαἴ,]ὰ ρρο]»}1}116, [ἃ ν γαἸβθια αποθ, 

518. Πόρε χαὶ σύ, ἀομμθ, ἴὺὶ ἅιι581 : 
[αϊ5, ἴο] ἃιι551. 

414. Ἥτί(ε), ἰθαᾳ6ὶ (ῃμοπποαν). Ουαπα οἱ 
ἃ βοῦν 165 1165 ἀὁ Ψαρῖτον 16 σαϑρθοῖ θα 
Ιθὰν ἀοἷξ, οἡ π᾽δδῦ ροϊηΐ ἱποχογαθἶο, (δ 

5θη θη: ἃ ἀόδαγπηό ἰὰ οο]ὸνο ἀλη5. οἷτι5 
ἀἴἀμπ. ἅπιθ ρόπόνγθιβο, ΑΘ }}1}}16. τ ϑαπναῖῖ 
ἄοῃμο Ὑ τόβιβίθι.. ---- Νόον, νμέρο φρένας. 

513. Χατέουσι; ἐβἐπεἰδιιδ, ἃγ ἀπῖ Ἰναδοΐῃ 
(ἀε 5θοου 5). 

28, Πόδας, 165 ΡΙ645, ο᾽θδί-ἀ- αἶγα ἰὰ 

ἀέμιαγοθ {115 ομΐ ἴα δὰ νθηδηΐ Ἰοϊ. 

,Δοοίίες : τὴν ἐνθάδε ἄφιξιν. -- Πρίν, 
Δαραγαναπΐ : 054 ̓ ἃ 66 τποιηρπὲ. --- Οὔτι 
νεμεσσητόν, μὲ5 ΡΟΒ510]6 46 Ὀ]άᾶπηθυ : οα 
π᾽ἀναὶς Ρὰ5 16 ἀγοϊξ ἀβ Ὀ]ὰπηον. (δῖα ἸΔές 
ΘΠ ἰπβίπ6 1Π6 δαΐγα : « Π)όβογμπηα!5 Οἢ 56ΓᾺ 

ἐπ ἀγοϊῦ 46 Ὀ]ᾶπιου.» μϑολοίϊθο: τὸ πρώην 
υἡνίειν ἀνεμέσητον εἰπὼν, ἐχ τοῦ ἐναν- 
τίου τὸ νῦν νεμεσητόν φησι. 

ὅῶ6, Δωρητοί, 56 Ἰαϊδδαμί ἢέοῃϊν μὰν 

65 ργόβθηϊβ. ϑϑολοίϊθς : δώροις πειθόμε- 
νοι. Ἐπ᾿ ἔγδῃηφδιβ., ἀοοορίθ' ἐδ μνόδθηἐς 

Ῥδυΐ βι θη ]ῆθυ, ΡᾺΡ ἀπ ΘἸΠρΡ586. ἃπαϊοραθ, 
ἴαμα ο6 φιῃ οι. ποῖ5 ἀθιηηθ θη ποι οἵ- 
ἔναηῦ 465 ργόβϑῃϊβ. 

627. Μέμνημιαι. 1,6 ν]Θ.}Π γα νὰ Ἀ]}} 156. 
ἀδ 565 βοινοη 5, οἵ 1 ϊδίοῖνθ 5θρὰ όσα: 

τη 15 ̓᾽Θχθιαρ!]6 ἀ6 Μοϊέαρυθ νἱθηΐ θίθη ἃ 
ΤΡ ἀ685. ἀγριμπηθηΐβ ἀθ ῬΠαπῖχ. ,ϑολο- 
ἰϊθς : ὁμοίαν μῆνιν παραγράφει.... τὰ 
λοιπὰ ὃ Φοῖνιξ εὔχεται ὅμοια μὴ γενέ- 
σθαι᾿ ὅμως γεγόνασι... .. Ἐπ οἴϊεξ ΑΟΒΙΠ6, 
ὁοπμηθ Νόϊέαρνθ, ἤπὶξ μὰν ἔαϊνα οα. 4} ἃ 

γϑίιισό, δὲ μὰν 16 ἔαϊν βροπίαπόιηθῃηϊ , 585 

4 Ὅπ. αἷδ θϑβϑοῖα ἀθ ἰ6 θομλθ]θν ἀ6 ἐρέβουβ 

εἴ ἀ᾽ Ποπηριβ. - Οὔτι νέον γε. [Ιεὶ, 
ΘΟΠΆΠῚ6 ἅτ γ6}85 4406, ΑὐἹδίαγαιιθ ἴα νέον 
ἀάνουθε : ἡ διπλῆ, ὅτι τὸ νέον; νεωστί. 



ΕΣ] ΙΔΙΑΔΟΣ 1. 430 

Κουρῆτές τ᾽ ἐμάχοντο χαὶ Αἰτωλοὶ μενεχάρμιαι 

ἀμοὶ πόλιν Καλυδῶνα, καὶ ἀλλήλους ἐνάριζον᾽ 580 

Αἰτωλοὶ μὲν ἀμυνόμενοι Καλυδῶνος ἐοαννῆς, μὲν ἀμυνόμ. 
Κουρῆτες δὲ διαπραθέειν μεμαῶτες Ἄρηϊ. 

Καὶ γὰρ τοῖσι χαχὸν χρυσόθρονος Ἄρτεμις ὦρσεν 
ἱ Ν 7 

χωσαμένη ὅ οἱ οὔτι θαλύσια γουνῷ ἀλωῆς 

Οἰνεὺς ῥέξ᾽ - ἄλλοι δὲ θεοὶ δαίνυνθ᾽ ἑκατόμέας" 535 
οἵ δ᾽ ας ἂν ξ Δ χὰ , .λ 
ἢ δ᾽ οὐχ ἔρρεξε Διὸς χούρῃ μεγάλοιο, 

ἢ λάθετ᾽, ἢ οὐχ ἐνόησεν ἀάσατο δὲ μέγα θυμῷ. 

Ἡ δὲ χολωσαμένη, δῖον γένος, ᾿Ιοχέαιρα, 

ὦρσεν ἐπὶ χλούνην σῦν ἄγριον, ἀργιόδοντα, 

ὃς χαχὰ πόλλ᾽ ἔρδεσχεν ἔθων Οἰνῆος ἀλωήν " δ40 

629, Κουρῆτες. [1,85 (ἰυγὸΐα5 ἐζαϊοηΐ ἢ Π6 
ΡΘΌρΙαἊ86. ἀθ Τιόϊὲρθβ, ἐϊα 6 ἃ ΡΙθαροα 
εἴ ἀλη ἴὰ ραγίθ την ἀϊομαα 46 1 ΕΤΟ]16. 
Οπ ἰδθὰν ἀοππὰ ρμ].5 ἴαγα 16 ποιὰ ἀ᾿ Αφᾶγῃὰ- 
ὨΪ]6Ώ5. 

ὅ80. Καλυδῶνα. Οαϊγάοπ ἐϊαιῦ [ἃ οἀρ1- 
ταῖς ἀθ}᾽ Ἐτο] 16 ρσοργοπιθπε ἀἴ6, οὰ τόρπαϊξ 
ΟΕ πόα, ρὸτο 46 Τγαέε εἱ ἀ6 Μέϊέαρυα. 

588, Τοῖσι, ἃ οιχ, ο᾽ εβι-ἀ- αἶγα αὰχ Οὰ- 
᾿γάομιθηβ. 

ὅϑθ4, Ὅ ἀλη 6 56ῃ5 468 ὅτι : ρΡᾶγοθ 416. 

-- Θαλύσια, 5Ξου5-Θπΐεπάα ἱερά : Ἰ᾽οὔἴγαη 46 
ἀε5. ργέμπηϊοθβ 46 1 πιοίδβοῃ, Ογάϊπαϊνο- 
τηθηΐ οἾθδὲ ἃ (ἐϊὸβ ψφα οπ ἰαϊβαϊε 66. βδουὶ- 
θς6. Ἡιάγπι : ἑορτὴ, ἐν ἧ τὰς ἀπαρχὰς 
τοῖς θεοῖς ἐπιθύουσι τῶν χαρπῶν:... τοῖς 
τε ἄλλοις χαὶ τῇ Δήμητρι. -- Γουνῷ 
ἀλωῆς Ροὺν ἐν γουνῷ ἀλωῆς : ἀδη5 ἰὰ 
ΡάγτΘ ἔορ ]6 (οα 1ὰ Ρ]115 ἔδυ 116) ἀ6 5ὸπ ἀο- 

τηαῖπα οὐἰτῖνό: ἀδπ5 505 (Ἔν. 1]6 ἀοχηαῖπθ. 
1ἃ ἰταάδποίίοι ὧν θηιϊποπέὶλ ἀγα ἴαυι558 18 
56η5 ἀ6 γουνός. Ευδίαϊῃς : γουνὸς δὲ 
ἀλωῆς ὃ γονὸς, ὅ ἐστι γόνιμος τόπος. 
δολοῖϊος : ἐν τῷ γονιμωτάτῳ χαὶ χαρπίμῳ 
χωρίῳ τῆς γῆς. 

587. Ἢ λάθετ᾽, ἢ οὐχ ἐνόησεν, 5011 
4αἾ οἂξ οὐ] ό (66. 4} 56 ργοροβαῖϊϊ ἐδ 
ἴαϊγε), 5οῖξ φαΐ π᾿οὰξ μὰ τηόιηθ μϑηϑβέ 

(ἃ Τϊᾶπ6). ΒΘππάγιι62 ἰὰ βυπιχζὸβα ἢ οὐχ. 
Νουβ Τ᾿ ἀνομβ ἀό]α νιὶθ Δ}||6υγ5, Υ, 349 : 

ἢ οὐχ ἅλις δοπηηθηθθ 66 Ὑ615. Ζόποάοϊο 

ὀογίναϊς ἐχλάθετ᾽ οὐδ’ ἐνόησεν. ΟοΥΥδοίοη 

τη] ἀνοϊΐα, ἄτι Αὐ]ἱδίαυααθ  οὰν [ἰὰ [αιΐθ 

ἀ᾽ ΟΕ πέυ5. δϑὲ ρτιθ οὐ πποϊη5 Ἱπνοϊοηἴαϊ "6. 
Οεἴτο ταπτο]ορία οἰΐαοθ ἑουῖα ἀἰβι! ποίϊοη. --ς 

Δῖον γένος, υονὶ5 φόπιις, ἴὰ 8116 46 Τυριΐον. 
Οἱ δϑὲ ᾿δχρ!!οαύῦοι 46 Νιοαπον, ϑδολοίϊος : ὃ 
δὲ Νιχάνωρ ἐπὶ Ἀρτέμιδος. Τ᾿ Δυΐτο5 1 6η- 
Ἰθπάαϊθηξ ἀπ βΆμρ 6, πο ηϑίχ Θχ ἐγα0)"- 

ἀϊπαΐ»θ. 

ὅ89. Ὦρσεν ἐπί ροιν ἐπῶρσε. -- 
Χλούνην Ῥαγαϊξ 5ιρῃῖῆου ἃ ρθιι ργὸβ [ὰ 
πηθηη6 οΠ056 416 ἄγριον. (᾽ 658 1᾿Ἀπῖπηὰ] χει 
οομοῖθθ απ ἔμορδθ, Ῥὰν ορροβιτοπ ἃὰ 
Ῥοτο ἀοιηθβίααθ, {πὶ οοιοἢ 6 5οιι5 πῃ [οϊῦ, 

Ἐπδίατηθ : χλούνης δὲ, ὃ ἐν χλόῃ εὐναζό- 
μενος χαὶ ἄνετος. 1,6 ΞοΠο]]αϑῖθ 46 ΡῬΊΘυΥΘ 
Ιοίουα5 : τὸν γὰρ οἰχοτραφῇ σίαλόν 
φησι. Αὐἱδίασαιιθ γὑϑηάαϊδ χλούνης ῬᾺΓΣ 

μόνιος, 5οἰϊέαϊ» 6; 66. 4ἱ γϑυϊθηξ ἃὰ πηδπιο 
5618. 1,6 50}1Π{|ρ8 δϑὲ ἅἢ ΥἹΘΙΧ 58 ΠΡΊΙΘ. 

ἀδπ8. δἃ βᾶϊρθ, ρᾶγ δοπβέφαιθπε απ χλού- 
νης. Π Υ ἃ ἀ᾽ ἁμιῖγοβ δχρ]οαῖοη5 : ογῶδ, 
δίθιυ ποιργῖ, ὀσμγηαιέ., εἴς, [ἃ ῬΙαβ όΐοη- 
παηΐθ, θα σα θη 8]]ὸριιθ Ατσϊδίοίθ, οἶθϑί 

66116 αὶ [ας ἀθ χλούνης 1᾿ἐφαϊνα]οπι ἄτι 
Ἰατη οαφέραξι. Ο 65: ἃι155ὶ τ1Π6 Ἰπημὰ σ  ΠΑΓΟΠ, 

ὈΙΖΆΥΓΘ 4116 46 5ΡΡΟΒΘΙ, Θομτηθ. [αϊβαϊθηΐ 

4αρ] 465. ἃποίθηθ, 4π6 Χλούνη ἐϊαϊξ ὰἢ 
ΠΟΠῚ ΡΙΌΡΓΘ, ἴα ποῦ ἄδ ᾿᾽επάνοις οὐ 56 

το παϊξ 16 δ Πρ] 16ν, οἵ 4ὰ6 Χλούνης σῦς 65: 
Ι6 ϑδϑησ!θν ἀ6 Ομϊιποθ. (85 ἃποίθηβ, α᾽ἃ- 

Ῥτὸβ Ῥουρῆγγα, ἐϊαϊθμὶ (65. ἐογιναϊη5. (κι 

ἀναϊθης νόαϊρέ 1᾽ μ]δίοῖνο 465. βϑαρ!εβ. ἀθ 
ΓἜΊΟΙ6. -- Ἔθων, 5οἰϊέμδ, ἀγαπΐ οοι- 

ἰὰπ|6. 4 σον ογαάϊηαϊνο ἴῃ ϑιδῖθ ΘΠ ΘΟΥΘ 511 

ἴὰ ἔονοθ ἀπ (γέᾳιιθηταε  ἔρδεσχεν. 1.65 σ᾽ο5- 
ΒΟρ ΆΡἢΠ65 τοπάαϊθηῦ ἔσθων μὰν βλάπτων. 
Ναῖ5. Αὐιβίαυαθ. π6 ἰὰὶ ἀοηπθ 4168 5ὰ νὰ- 
Ἰόαὰν ἀρρᾶγθηΐθ ; ἐξ ἔθους ἐπιφοιτῶν. 1,᾿1- 
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πολλὰ δ᾽ ὅγε προθέλυμνα γαμαὶ βάλε δένδρεα μαχρὰ, 
αὐτῆσιν ῥίζησι χαὶ αὐτοῖς ἄνθεσι υνήλων. 

Τὸν δ᾽ υἱὸς Οἰνῆος ἀπέχτεινεν Μελέαγρος, 

πολλέων ἐχ πολίων θηρήτορας ἄνδρας ἀγείρας 

χαὶ χύνας" οὐ μὲν γάρ χ᾽ ἐδάμη παύροισι βροτοῖσιν " δ4Ὁ 
’ » 

τόσσος ἐ 
ξ ΝῪ ᾽ 

Ηϊὸυ ἄδ 
ὶ 

Ἁ 

ἀμφὶ συὸ 

ἣν, πολλοὺς δὲ πυρῆς ἐπέδησ᾽ ἀλεγεινῆς. 
2 ᾽ ΩΝ --» Ἁ ͵ δι ον Ἁ 

φ᾽ αὐτῷ θῆχε πολὺν κέλαδον χαὶ ἀὐτὴν, 

ς χεφαλῇ καὶ δέρματι λαχνήεντι, 

Κουρήτων τε μεσηγὺ καὶ Αἰτωλῶν μεγαθύμων. 

Ὄφρα μὲν οὖν Μελέαγρος Ἀρηΐφιλος πολέμιζεν, 550 
, ᾿ 7 -“ πριν “ς᾽ 9) 

τόφρα δὲ ἹΚουρήτεσσι κακῶς ἦν᾽ οὐδ᾽ ἐδύναντο 

τείχεος ἔχτοσθεν μίμινειν, πολέες περ ἐόντες. 

Ἀλλ᾽ ὅτε δὴ Μελέαγρον ἔδυ χόλος, ὅστε καὶ ἄλλων 
οἰδάνει ἐν στήθεσσι νόον πύχα περ φρονεόντων᾽ 

ἀός ἀε βλάπτω εδὲ ἀλπ5 χαχὰ.... ἔρ- 
δεσχεν. 

ὅ41. Προθέλυμνα., 165 Ὧπ5 511} 165. δ1|- 
ἴγ65. ὕΟΥΘΖ ἰὰ ποῖ ΧΙΠ], 4180. 

δ42, Ἄνθεσι μήλων, 1 εἰ Πογοδοθηοα 465 

(τι15.: [65 ἔλα 5. {ὰ] ΟΥπαϊθος 165 ἈΡΌ 68. 
1,6 πιοῦ μῆλα, ἀλη5 Ηοπιὸχο, 5ρηῇς (65 

[γαϊ5. ΦΟΘΙσ ΟΠ 1165, δὲ ΠΟῸῚ Ρᾶ5 5θι]θπγθηΐ 
ἀ65 Ροπηπη65 δ 465 Ροῖγθβ. Αγιβίαγαῃ : 

ὅτι μιῇ λα πάντα τὰ ἀχρόδρνα ἔλεγον οἱ 
παλαιοὶ, οὗχ ὡς ἡμεῖς εἰδιχῶς. Γ᾽Ό}]66- 
τ0η. ἴαττθ ρᾶν ΘΙ 4165 τη 6 γΠ65, ἃ ΡΓΟΡΟῸΒ5 
ἀὰ πιοῖ ἄνθεσι ( Λειι»5) οϑὲ παῖνϑ. 1] δϑὶ 
ὁνιάοθπὲ 4 οπχδλθ η6 ρᾷγ]6 Ρὰ5 465 ἤθιγβ 

ῬΓΟργοπιθηΐ ἀ1ῖ65, ρα]δαι8 ἰὰ πη ]550Ὲ νἹομΐ 
α᾽ δέτε αι, εἴ ααη οϑὲ δὴ Δα[ΟΙΏΠ6. 
ΒοΟΙΠΟ ἀαχαϊς ἀἄοπο μὰ 586 ἀἰβροηβον α᾽4]16- 
δον, α᾽ἀρνὸθΒ Ρ]η6 (ΧΥῚ, χχνυπὴ, 16 πὲ 
5:15. 4116] ῬΟΙΏΠΊΪΘΙ δᾶθπνασθ, ρουΐαηξ ἄδιχ 
[15 Ῥὰν ἃπ. 1] πθ βϑ᾽ρὶ: ρὰ8 ρμ'υ5 46. εθ 
Ῥοιαπη ον" -ἰὰ 46 ἀθ τοιΐ αἴ} 6. ΠῚ πιύπη8 
46 ἀ᾽ἀποῦῃ ἀπίγα ἀγρνο ἃ ἔρις. 1] 5᾽ἀρὶ “ 

65 ἀχρόδρυα. «ολοίϊες : ἄνθεσι μήλων " 

τοῖς χάρποις. 

540. ᾿Ἐπέθησί(ε), 11 ἢ πιοπίου δὰν : 1] 
͵οῖα 418, 

47, Ἡ,, 6}]6, ο᾽ δ -ἀ- ἐν Πίδπθ. 
δ48. ᾿Αμφὶ συὸς χεφαλῇ χαὶ δέρματι. 

ἴ,α ᾿αν 6 δὲ ἰὰ ρθῶ ἀδναϊοηΐ ὀξνο 1ὰ γόσοτη- 
Ρ61η56 46 οὶ αὶ ἀνα 16 ΡΡΘΠΏΪον ἔαρ ρό 
Ιὰ Ἰνόξο, 1,65. οἰ ϑδθῦθ 56 αἰδρατθηὶ ἰὰ γνό- 

ΘΟΙΉΡΘΠΒ6. Πιάνπιθ : ταῦτα δὲ συνέχειτο 

δοθῆναι ἀριστεῖα τῷ πρῶτον βαλόντι 
τὸν σῦν. 

ὅδ0υ. Ὄφρα μὲν..., ῬΗΩπΙχ Ρά556 50115 
5116 η66 165 ὀνόποπιθηΐϑ {] βυϊνίγθηΐ ὰ πον 

ἄπ ϑᾶπρ! ον ἀθ Οαϊγάομ, οἱ 4] απποπὸ- 
γϑηξ ἰὰἃ βουΡ ΘηΐΡ6 [68 (ὐιγὲϊεβ οἱ 165 

ἘτΟΙΙΘη5 : ολάδαι 46 1ὰ μὰσῈ δὲ 46 1ὰ ρϑὰιπ 

ἃ Αἰαϊληΐα : δπ]ὸνθμηθπὶ ἀθ 66 ἐγορ!έθ μὰν 
165 ὁποῖθϑ 46 Μέϊξαρτε : νεπφθᾶποα 46 Μό- 

Ἰέαργυο 81} 165 ΧΆ βθθιυθ. ΒΟΙΠΘ : α Ηϊης 
« ἰριξαν θχουΐαμη 6] ὰπὶ οϑὲ, Οαγδεθι5 

α οὐάοπι ΤΠ Θϑε δ]Ιοσιπὶ απ] οἸβο θα ΕΙθ 15. 
« Οποά 6] ] πὶ τηὰ]6 σοϑβοσιηΐ Ομγοίοθϑ, 

« ἄοῃηθο ᾿ναῖι5 ΝΜ] θαρσ ον ΟΡ ἀἴνὰβ ΑἸ δ ἃ 
« ἉΓΙΏΙ56. ΤΘΟΘβ51Ὁ, 56 4π6 ἀοπια ΔΡαΙαΙΈ. 

« Ταμπη 111 (] γἀοποπὶ αὐ ]θθπι, οὐ π5. ἀραά 
« ΤὩΌΠΣΟΒ ἃπἴθα ΘΟιϑιξίθσθ ΠΟ Ῥοϊαπογδηΐ, 

« ΔΟΡΙ5. ΟΡΡ σαν 6 ΘΘρϑγαηΐ, » Νοὰσ π᾽ὰ-- 

γΟΩ5 Ῥὰβ βθϑοΐῃη ὧδ 51ρΡὈΌ56} ππ6 ἰλοιπο 

ἀδλῃ8 ἰῈὰ ἀϊβοοιῖθ ἐθ Ῥῃαηῖχ. 1,6 μοξίρ, 
6. ϑίσῃαϊαπῦ 105 χόβε!αϊβ, σὰρΡ6}16 Ρμδᾶὰ- 

ΘΟΠΡ (6 οἤοβο5 4] 5᾽6ϑὲ ἀϊςρϑηβό 48 ποιιβ 
ἀφάιϊγο. 1.65 ἀπ θαυ 46 ΡΠ πὶχ βαναϊθηξ 

Ρὰν δαυν 6 4π6 ῬΗΟπΙχ π σϑοοπίθ ροϊηϊ, 

Αὐιβίαυ ὰθ ποθ οθ8 ϑοιιϑ:6πίθηάιιβ, ΧΥ͂Ι, 

482, ἃ ΡΙῸροβ ἀἶπθ ϑιιρργοθβδίοη. ορόγόθ 
ἀἄδλη5 16 ἴοχίθ ρὰν Ζέποάοϊε : πολλὰ κατὰ 
συμπέρασμα λέγει ὁ ποιητὴς, σιωπωμέ- 
νως γεγονότα. ; 

δδ1-δ62. Οὐδ᾽ ἐδύναντο τείχεος ἔχτο- 
σθεν μίμνειν πθ 5ἰσπιῆθβ μοϊπὲ 46 [65 
Ουγὸϊο5 [ἀ55θηΐ [ογοόβ 6. 56 υϑῃίθυη οι Δ η5 
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ἤτοι ὁ μητρὶ φίλῃ Ἀλθαίῃ χωόμενος χῆρ. 555 
χεῖτο παρὰ μνηστὴ ἀλόχῳ, χαλῇ Κλεοπάτρηῃ, 

ὶ 

χούρῃ Μαρθένης χαλλισφύρου Εὐ ἡνίνης, 

᾿Ιδεώ θ᾽, ὃς χάρτιστος ἐπιχθονίων γένετ ̓ ἀνδρῶν 

τῶν τότε (χαί ῥα ἄναχτος ἐναντίον εἵλετο τόξον 

Φοίδφου Ἀπόλλωνος, χαλλισφύρου εἵνεχα νύμφης " 900 

τὴν δὲ τότ᾽ ἐν μεγάροισι πατὴρ χαὶ πότνια μήτηρ 
3 ἤ δὰ. « ἡ “ ἝΡΟ ΤΎ ὙΦ Αλχυόνην χαλέεσχον ἐπώνυμον, οὕνεχ᾽ ἄρ᾽ αὐτῆς 

μήτηρ, ἀλχυόνος πολυπενθέος οἶτον ἔχουσά, 

χλαῖ᾽, ὅτε μιν ἑχάεργος ἀνήρπασε Φοῖόος Ἀπόλλων)᾽ 

τῇ ὅγε παρχατέλεχτο, χόλον ἐπ ΒΗ πέσσων, 900 

ἐξ ἀρέων μητρὸς χεχολωμένος, ἥ " θεοῖσιν 
πόλλ᾽ ἀχέουσ᾽ ἠρᾶτο χασιγνήτοιο φόνοιο᾽" 

πολλὰ δὲ χαὶ γαῖαν πολυφόρδην χερσὶν ἀλοία, 
΄ 9 Ἀ;,εὦ ᾿ , χικλήσχουσ᾽ Αἴδην χαὶ ἐπαινὴν Περσεφόνειαν, 

πρόχνυ καθεζομένη, δεύοντο δὲ δάχρυσι χόλποι, 

ἴὰ ν1}16. 115. πΐδβπ βοῃΐξ ρμοϊηξ [65 τηλῖ 68. 

ΟΕ πέιι5 Υ γὸσπθ τοι)οινβ. 1.65 Οπνὸς65 65- 
Βα γδηΐ τη δἱόρϑ, πηλ15 6 ναϊπ. [15 π6 {16- 
ὨΘῺΓ Ρὲ5 ἐδναπὲ ἰα νέο, όἸέλονο 165 γὸ- 

Ῥόμ556 ἃ [ΟἸη. 

δδὅ, Μητρὶ.... χωόμενος. ΑἸἐμέδ γοριὸ- 
ΟΠ ΙΓ 585 ο6558 ἃ Μόϊέισνθ ἰὰ τπογὲ 46 565 

[γὸγθϑ. 

5587. Εὐηνίνης, ΕΠ1Ὸ ἀ Ἐνόμιι5. Ἐνέμιις, 

Γαΐθα! ἀ6 ΟἸξοράξνθ ἔοιηπιθ ἀθ Μέϊόαρνο, 

ἃγαϊΐ ὁἐό τοὶ αἜτοΙΙο, οὐ, ἰοιξ ἅτ ΤΠ. ΪΠ5, 

ἀπε ρογοη ἀ6 ῬΈ το. 

600. Εἵνεχα νύμφης. ΑΡΟΙ]ΙΟπ ἄναὶ! 6η- 

ἰενόέ Μαυρθϑϑα, ὙουοΖ θ]ιι5 5, νϑὺβ ὕθδά, 
Μ115 Τα ριον ἰὼ σϑπάξ ἃ 145, ἐπ ὁχάοη- 

πληΐ 416 ἰὰ Ἰδπ {Π1|6 ἙΠοϊδῖς δπίρθ 168 
ἀδὰχ υἱναιχ. ΜΟΥ }16, 6116 586 ἀδοϊάα ρουν 

16 πηονίθ] : ἀγὰμξ ραν, αἴξ [ἃ Ιόροπάθ, 46 

[6 ἀἴθιι, σαδπα 6116 ἀαραϊξ ν 6 1}}1, π6 1ἃ ἸαἸδϑὰϊ 
Ἰὰ δὲ πθ οουγὰξ Δ|Π|6ὰγ5. 

564. Τὴν, 6116 : ΟἸέορἀϊΐνθ. Αὐἱδίαυιο : 

ἣ διπλῆ, ὅτι οὐ τὴν Μάρπησσαν, ἀλλὰ 
τὴν Κλεοπάτραν. 

. ὅθ4. Μιν, 6Π]6-πηόπια : Ναγρθϑϑα, 

506. Τῇ 56 γὰρρονίε ἃ ΟἸδορᾶϊνο. Ῥηω- 

ὨΪΧ γον θηΐ ἃ 50. 5ι]6ῖ, 

567, Κασιγνήτοιο φόνοιο, Μραΐον γέ 
εαὐαῖς, ἀὰ τηρυχῖγο 46 565 ἰγὸγθβ. ϑαϊναηΐ 

910 

Ιὰ Ἰέροπάο, Μέϊόαργυγε δὰ ἀναὶβ ἰυέ εἰπᾷ : 

ΤΡ τος, ῬΟΙΥρμπἰὸ8, Ῥμαπὸβ, ΕΌΤΥΥΡΥ]Ο, 
ΡΙοχῖρρθ. Αἴπϑὶ χασιγνήτοιο ἐσυϊναιπέ ἃ 
χασιγνητιχοῦ. Πιάγπιο: χασιγνήτοιο φό- 
νοιο" ἀντὶ τοῦ χασιγνητιχοῦ. ΟποΙ 1165 
ΔΠΏΟΙΘῊ5 ἐσ νδιθπΐ τηϑη8 χασιγνητοῖο, ΡὑΤῸ- 

Ρότιϑροιπηὸπθ, ροῦν ἀϊβηπραοιν 1᾽ Δα] οὔ 4 

δα δίαπι, ΝΟΙ5. ἅν οη5. 500 66 Ροϊπὲ 16 ἰό- 
πποίρπᾶρο ἄπ 50 Πο]]Ἰα5Γ6. Α. Οδδὲ ἄοπο ἃ 
τουῖ φαΐοη ἔα! 1] 46 χασιγνήτοιο τη 511}- 
βία πε, δὲ φαΐοη 6 γὰρρογίε ἃ Πρἢ]Ο ὰ5 568]. 
Οὐλπξ ἅπ ρόπιε, ο᾽οδῦ 16 σόμι οαπ5}], 

ἄνος ἰθιθὶ οα. βιρΡοβθ, ἃ ἴοτί οἷἱ ἃ γα ]- 

50η, [6]Π|ρ056 ἀ6 ἕνεχα. 
568. Ἀλοία ρΡοιν ἠλῴα,, ἱπιρανίαϊς ἀ᾽ ἀ- 

λοιάω : νερϑενανθαΐ, 6116 ἰβΡΆρ ραϊδ. Επιβίαιπο : 
ἔπληττεν. Οόϊαιε ἀπὸ ἴαφοπ ἀ6 γϑμάνα 
αἰτοητ[5. 165 ἀἸθιιχ βου θυ Ρ1η5. ΑΥ δία γ 86 : 

ἡ διπλῆν ὅτι οἱ τοὺς χθονίους θεοὺς ἐπι- 

χαλούμενοι ταῖς χερσὶ τὴν γὴν ἐπέ- 
χρύνον. ; 

870. Πρόχννυ. [,μ65 β] ΟϑβοργάρΠ65 Ἰ᾽Θη- 
τοπάαϊομε, ἐπὶ γόνυ : 80. ἴθ ρϑμοι; ἃ 
βθμοῖχ. θ᾽ ἀργὲθ ΑὙἸδίανιιθ, ο᾽ 686 111 5010 - 

ΠΥπι6 ἀθ παντελῶς, οἴ 1] νἱοπὲ 46 προχέω. 

71,6 βοο βία ἀθ Ῥίουσθ ψιοΐουμιθ : παντε- 

λῶ- χαθημένη, ὅλη παρημένη, ἵνᾳ πλέον ἢ 

τὸ πάθος: οἱ γλωσσογράφοι, ἐπὶ γόνν. 
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ἌΝ “- ᾽ »- 

παιδὶ δόμεν θάνατον' τῆς δ᾽ ἠεροφοῖτις Ἐρινὺς 

ἔχλυεν ἐξ Ἐρέδεσφιν, ἀμείλιχον 
Ἄ 

ἦτορ ἔχουσα" 
-" δὲ ΓΑν ὅδ. ᾿ ͵ εἹ ν ν᾿ τ ἌΜΑ τῶν δὲ τάχ᾽ ἀμφὶ πύλας ὅμαδος χαὶ δοῦπος ὀρώρει, 
ῇ ᾿ μ“» , , 

πύργων βαλλομένων τὸν δὲ λίσσοντο γέροντες 

Αἰτωλῶν, πέμπον δὲ θεῶν ἱερῆας ἀρίστους, 570 

ἐξελθεῖν χαὶ ἀμῦναι, ὑποσχόμενοι μέγα δῶρον" 

ὁππόθι πιότατον πεδίον Κ αλυδῶνος ἐραννῆς, 

ἔνθα μιν ἤνωγον τέμενος περιχαλλὲς ἑλέσθαι, 
πεντηχοντόγυον᾽ τὸ μὲν ἥμισυ οἰνοπέδοιο, 

Ἂ λ ο -Ὁ " 

ἥμισυ δὲ ψιλῆς ἄροσιν πεδίοιο ταμέσθαι. 

Τὰ τηρηῇοη 665 φ] Οϑϑοσηα ΡΠ 65. Ἱπάϊατι6 
Γονσῖπο ἐδ δθεία ποῖ, (ἶθδῦ τπὶ δ ρυπηΐ 
[αὐῦ ἀπχ ΘΟΠ ΘΓ 1Γ65 πηδπ165 α᾽ Ανἰδίαγιο, 
Αἰηϑὶ ΑἸΕΠ66. δϑὲ ἀπ. 1 ὀϊαξ εἰ αἰίαιβϑοπηθηΐ 
Ρ]ιγϑίψας οὐ 165 βου! ρἴθιιυ8 ἃποῖθη5. τορνέ- 

βϑηΐαϊθπε ΝΙοθό, Οὑνεϊα5. δάπιοῦ ἴοὰὶ ἃ 1ὰ 
[οἱ5. εὐ 1᾿ἐξυ πιο] ορὶα πρὸ γόνυ, εἰ Ἰὰ 5]ρηὶ- 

Ποαϊΐίοη παντελῶς. ΠΠ ΘΧρ]α6 οοἰΐθ ἃο- 
ΘΘΡΈΘΙ δὲ ρὸῪ 165 Ἰοουϊοη5 γούνατα λῦσαι; 
ἐν γούνασι χεῖται, οἴ μὲν οοΥίαπ5. πιοῖβ 
οὐ πρό ΘΧρυϊπιθ τπ6 1466 ἀπαίορια ἃ 66}16 
4 Ἵ] ἃ ἀὰπ8 πρόχνυ : ΡὰΓ ΘΧΘΙΏΡ]6 πρόρ- 

ριζος, προθέλυμνος. 
671. Ἐρινύς, νιεἶρο ᾽᾿Ἐριννύς : [ὰ ἀόε558 

46 ἴὰ νϑθηρϑᾶηςθ. Οἱ ἃ νὰ Ρ]0.5 Πλαϊ, νοῚ5 
δά, ΑΠη πίον ἸΠν ΟΠ ΘΙ σΟμΐγ6 500 {15 [65 
αόο5565 46 ἰὰ νγθηρϑρᾶηθε (Ἐρινῦς ἃ μ]α- 
γἹ6 1). ΠῚ δὲ βδουνεηΐ ααθβίίου 465 ΕἾΙΡ165 

ἀλη5 Ἠοτηὸγο; παῖ ΗἩομηὸνα η6 οομπαϊξ πὶ 

Ιϑν ποι 6 πὶ [ομγ5. ΠΟΠῚΒ ῬΑΡΕΘΌ]16 15. 

ὕπ ροδίδθ μ]ι5 γέοθῃϊ οὐϊ ποιηπιό 1] ΤΊ51- 
Ῥίοπο, [ἃ γθηρθγεβ86 ἀπ τηθυγίρο, Μαϊ5 16 
τη ἀ65 Ε]65, ἅπ ἴθιηρ5 α Ἤοιηδγο, 

π᾽ ἐξα! μὰ5. Θῃποο 6 οοπιρίθι. Ἠοιηὸγο πὸ ϑαὶξ 
4Ζυἶπη6. 5616 ο)056, ο᾽θϑὲ 46 10ὸ5 ΕἾΙΡΙ65 
ὙἹΘΠπθη ἃ ὯΡ06] 465. ϑιρρ!ιαπίθ, οἵ 
«α᾽61165. 586. ππϑίϊθηξ ἂϊι 5θύυιοθ 46. 6115 
νοηρθάποοβ, Αὐἱδίαναιθ : ἣ διπλῆ, ὅτι οἱ 
Ἐρινύες ὥσπερ ὑπηρέτιδες ὑπακούουσι. 
(δ 41 δ8ὲ γϑπλαν πᾺ } } 6 16], ο᾽δδὲ φυ ΑἸ μό8 
ἃ Ἰηνοσαό απ Ρ]αΐοη οἱ Ῥγοβουρίηθ, οἵ 

46 οἶδϑδὲ ἰὰ ΕἾΘ 41 δχάποθ 88 Ὀυ]ὸγθ. 
ΑΙΠ5] [65 ΕᾺΡ 65 δοηΐ [65 τη] ηἰδῖυθ5 465 ρι]15- 
ΒΔΏΘ65 ᾿ΠΙ ΘΟ  ΠΔ]65, ΑὙἸϑδίαραιο : ἣ διπλῇ, ὅτι 
ἐπιχαλεῖται μὲν τὸν Ἅδην χαὶ τὴν Περ- 
σεφόνειαν, ὑπαχούουσι δὲ αἱ Ἐρινύες 

ὡς ὑπηρέτιδες. 1,6 50} 0]15ῖ6 ὧδ ΡΊουγα 
ὙἹΟΙΟΥ 5 ΤΘρυ τ ἃ 58. ἴἄφοπ ΠΟ βουνα- 

980 

“ΔΚ 

ἔοπ ἀ᾽ ΑΥὐἰβίασαιιθ : πῶς δὲ Ἅδην ἐπιχα- 

λεῖται, ἣ δὲ ᾿Ερινὺς ἔρχεται ; δηλονότι 
ὡς ὑπηρέτις. Οὐο]ιι65-ἰιὴ8. ἴοπὲ υθηῖν [6 
πιο Ἐρινύς ἀπ ἃποῖθπ σῦρε ἐρινύω, 
δῖγθ δὴ οοϊὸγο ; αἀ᾽ δυΐγοβ, ἀ ἐρίνω, ἐρευ- 
νάω,, γε ΘΓΟΠΘΙ., 5ΈΠΎΥ6 ἃ [ἃ Ρἱδίο, Ροαν- 

βδαϊνγο. Κυαῆη οἱ Μαχ ΜΏΠον γεϊγοινθηΐῖ 

Ἐρινύς ἀδη5. 16 ϑπβο ϑαγαηἼτ,, ΠΟΤῚ 

ἀὯπ6 ἀϊνιηϊτό νόσιψαα; οὐ Οανεπ5. θϑὲ 6 
θυ ἃν 15. 

73. Τῶν, ἀΐειιχ, ο᾽ οδι-ἀ- ἀἴγο 465. αϑϑὶό- 
σοδηῖβ. 1,65 Ομγὸίθ5 εἰρη ποηΐ πηι ΓΘ Πα Π 50115 

16 σϑιῃηρανξ, Μόϊόαργθ πθ 165 ἀἴβρθυβο θ]1|5. 

ὅ74. Τόν, Ιυὶ : Μόϊέάρτο. 
576, ᾿Βξελθεῖν, πὲ δαϊνθέ, Ῥὸοὰν «αὶ 

ΒΟΥ ες, ΟἹ 165 οπαῦσο αἰ ΠΠΡΙΟΥΘΥ 501}. 5515- 

ἴάποθ, Πἃ ῬΥΟΙΊ6558 Πυ Ὅἢ ἴα! ἃ Μόϊξαρτα 

ΤΆΡΡΘΙΙ6. ἰὰ σόσομηρθιιδα ἀῤοουπόθ βὰν [65 
Τιγοῖθη5 ἃ Βο]] ρόορῃοη. όογοΖ ἰὰ ποῖ ΥἹ, 
194 5} τέμενος τάμιον. 

879. Ἰ]Πεντηχοντόγυον. 1,65 τιπ8 Θπΐθη- 
ἀθηΐ, μὰν 66 πιοῖ, πῇ ἴθυγαϊη 46 οἰπφια,ἔο 

Ρίδιμνθο (Θασίνοπ. οἷπα Ἰ)δοἴαγθ5): 66. «αϊ 

γοπά ἰὰ ργόπιοβθθο στἹτοαίθ. Π)᾿ απαΐνοθ, πῃ 

τθυραΐῃ ἀ6 οὐἰιφιαγιῖα 71οι95, ο᾽ ἐβι -ἃτ- αἴρθ 

ἄθ 4πο] ὁσσαρον ἀοιχ "θυ ΐ5. Ραπάδπί οἰη- 

4αδπῖθ Ἰουγ5. (ἀἀπ5. πολ Ἀποῖθπ [νᾶ ποαῖβ, 

οἰπφιαπέθ Του γαι); 66 411 δϑὲ θΊθπ πιθ5- 

41 ὁποοσο. ὨΙάγιηθ : πεντήχοντα πλέ- 
θρων γύη γὰρ μέτρον γῆς" οἱ δὲ, πεν- 
τήχοντα ζυγῶν. [] 658 ργηοΡα}}} 6 απο ἰὰ 9.76 
γοργόβθηταιε θϑαποοιρ Ρ᾽π5. 4α ππ6 Ἰουπό6 
ἀδ βοῦν ροῦν ἄθαχ "ας, ϑυϊναπὲ οοΥ- 
τα] Π5. ΡΒΠΟΙοριιθ5. πη ον η65, 6116 ἐαφαϊνα αι 

ἃ ἀδιιχ δία εβ 46 οὐἱέ (ρ᾽ι5. ἀθ νἱπρίτ-οη 

Πιοοΐαγθ5). Ππ ἀοπηλῖηθ ἀ6. ἄοιιζο ἃ ἐγ) 6 116 

οοηΐ5 Πδοΐασοϑ ροῦναῖῦ τοπίον Μόϊόοργο, 

580, ἸΡιλῆς, νεῖρο Ψιλήν. ϑολοίϊος : διὰ 
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[1Χ] ΙΛΊΑΔΟΣ 1. 343 

Πολλὰ δέ μιν λιτάνευε γέρων ἱππηλάτα Οἰνεὺς. 

οὐδοῦ ἐπεμῥεῤαὼς ὑψηρεφέος θαλάμοιο, 

σείων χολλητὰς σανίδας, γουνούμενος υἱόν" 

πολλὰ δὲ τόνγε κασίγνηται χαὶ πότνια μήτηρ 
ἐλλίσσονθ᾽" ὁ δὲ μᾶλλον ἀναίνετο᾽" πολλὰ δ᾽ ἑταῖρε, Αἁεἐδ85 

οἵ οἱ χεδνότατοι χαὶ φίλτατοι ἦσαν ἁπάντων᾽ 

ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ὡς τοῦ θυμὸν ἐνὶ στήθεσσιν ἔπειθον, 

πρίν γ᾽ ὅτε δὴ θάλαμος πύκα βάλλετο τοὶ δ᾽ ἐπὶ πύργων 

βαῖνον Κουρῆτες, χαὶ ἐνέπρηθον μέγα ἄστυ. 
Καὶ τότε δὴ Μελέαγρον ἐύζωνος παράχοιτις 590 

λίσσετ᾽ ὀδυρομένη, χαί οἱ κατέλεξεν ἅπαντα 

χήδε᾽, ὅσ’ ἀνθρώποισι πέλει τῶν ἄστυ ἁλώῃ " 

ἄνδρας μὲν χτείνουσι, πόλιν δέ τε πῦρ ἀμαθύνει, 
τέχνα δέ τ᾿ ἄλλοι ἄγουσι βαθυζώνους τε γυναῖκας. 

Τοῦ δ᾽ ὠρίνετο θυμὸς ἀχούοντος χαχὰ ἔργα᾽ 595 

βὴ δ᾽ ἰέναι, χροὶ δ᾽ ἔντε᾽ ἐδύσετο παμφανόωντα. 
Ὡς ὁ μὲν Αἰτωλοῖσιν ἀπήμυνεν χαχὸν ἦμαρ, 
εἴξας ᾧ θυμῷ " τῷ δ᾽ οὐχέτι δῶρ᾽ ἐτέλεσσαν 

τοὺ σ, Ψιλῆς (γῆς) οὕτως αἱ Ἀριστάρ- 
χουν. 1,ἃ τηοῖεϊό ἀτι ἀοπηα] 6 56 γὰ ΘΠ ἰθυγθ8 
ἈΥΆΡ]65. [ἃ νυ] σαΐθ γθυϊθηΐ ἅτ ΠηδΠ16 56Π5 : 

Ψιλὴν ἄροσιν, ᾿α!ο αν πὰ, ο᾽ δβε-ὰ -αἴτ 6 ἔΘΥΓ 6 
οὐ Υἱθὸπ Π6 ΘὌΡΡΟΒΘ ἃ ᾿ΔΠΟῸΣ ; 50] ΠῸΠ 

Ρἰαπιό ἀ Ἄγ θγ65; 501] 6ῃ. ου]έαγα. --- ἃ ργδ- 
τηϊότο 5υ} 1408 ἀ6 Ψιλῆς εδὲ Ὀγὸνθ, δὲ π’βϑΐ 
Ροϊπὲ δροθηΐιέθ, Μαϊθ ὁπ. Ρϑιιξ ΒΡ ῬΟβῈΓ 

416 16 Δ, Θομηπη6 Δ1]|]16ὰ15 ἰ6 ρο οἵ ἰ6 ν, 

οοιηρίαϊξ ροῦν ἀπὸ ἰείγο ἀοαθ}]6, ---- Τα- 

μέσθαι, 46 56. σοι ΡΕνΡ (46 τηϑίίσ ἃ ραᾶσγί 
ῬΟῺῸΡ 36 [ΟΥΠΊΟΙ τπ τέμενος, τὰ ἀομπηὰϊπθ 

ἃ 1). 
ὅ88, Κολλητὰς σανίδας, 165 «ἷ5. 701 15 

ΘΏ56Π0} 6, ο᾽ ο5:-ἃ- αἴγ6 165 ρογίββ. 

ὅ8ά, Κασίγνηται. Οπο] 165 τοχἕθ5 8π|1- 
465 ρογξαϊθηΐ, χασίγνητοι. 

588. Θάλαμιος. ΟἾ ἐ5δῖ 1 ΘΠαπῖῦγ 6 πηόπιθ 

οὐ Βουπάαϊς Μέϊέαλρτο. --- Πύχα, ἃ δοὰρϑ 
γϑαουθ]έβ. --- Τοί, οἰιχ : [68 αϑϑιόρϑαχίϑ, 

1,6 56πη5 δϑὲ ἀέϊζουιηϊπό ρ]ι5 ἰοϊη μὰν [6 

5 βία ΕΠ Κουρῆτες. 

90. Παράχοιτις, μαο». ΟἾ εδὲ ΟἸ]όορμρᾶϊνο- 

ΑἸογομθ. 

ὅ92. Κήδε᾽, ὃσ᾽. Αὐἱδίοία. 1581} ὅσσα 

94, Τέχνα δέ τ᾽ ἄλλοι. Ζέποδοίε ἐονὶ- 
ναϊῖ, τέχνα δὲ δήϊοι (δήῇοι). 

ὅ98. Εἴξας ᾧ θυμῷ, [ὰ1 «αὶ ἀναἱξ οὐάέ 
ἃ 501 γοββϑθπεϊπιθηΐ : [π| «π| ὀξαϊς γϑϑίό 6π- 
[οσππό οἷνοζ ἰαἱ, οἱ ἀναϊῦ γοίαβό 46 56 ᾿αϊέγο. 

(δεῖ χρυ 5510} Π6 56 ΤΔΡΡΟΥΪΘ ροϊηξ ἃ 66 
416 ἔαϊε δα ο6 πποπιοηξ Μόϊόαργβ, πιαῖβ ἃ 
66. 4} ἃ ἴατε 7 υϑαυ ἃ 66. 416 88 ῬΘυβΟΩΠΘ 
πηδιηθ [ἀξ ὁπ ρέυ!. Οδρεπάδπὶ. 486] 165 
ἉΠΟΙΘΗΒ Θοϑαυαϊοπὲ (6 ΤἈΠΊΘΠΕΙ Ο6ο] ἃ [ἰὰ 

βυπίαχο νυ]ροῖτο. 115 δηϊθπάδιοπὶ θυμός 
ἀδλη5 16 8615 ἀβ γόμεαϊον, εἰ 115 [αἸἰδαϊθηΐ 

ῬΤΘΠάγ6 165 ἈΓΠΊ65 ἃ Μό]έαργο 8015 16 ξοΡ 
ἀπ γαϊδομποπιθηῦ ἈΠΠᾺ6] 1] πὸ ρϑαΐ γό- 
βἰϑίον, ϑολμοίϊθς : θυμὸν τὸν λογισμόν φησι. 
Αὐιβίαν 416 Τρ ρου ἴα 1 ΘΧΡΓΕΒΒΊΟῊ 1 μα 556 : 
Πη815 1] {ρα π]δαϊδ : τῇ ἐπιθυμίᾳ ὑποχω- 

ὑήσας μὰν οὖχ ἀντιταξάμενος (ἀγαπί Θὰ 

1ὰ ἴαδηίαιϑῖθ 48 56. ΚΓ, ἀθ πὸ ροϊηΐ 886 
ΤΘΕΓΓΘ. ΘΠ ΔΓΠΊ65 σοηΐγο ᾿᾽δπηριη]), [1 ναῦΐ 

πα οιιχ [1556 ἃ θυμῷ 50Π 568 ΟΥ̓ΔΙΠΆΪΡΘ, 
Ρυϊ σα απ (Ὁπ6 16 γόβυ!ται δὲ [6 πηόπιθ. 



544 ΓΆΤΑ ΔΌΣ 1. [1Χ] 

πολλά τε χαὶ χαρίεντα, καχὸν δ᾽ ἤμυνε χαὶ αὔτως. 
Ἂ "» Ἢ “ ΝῚ 

Αλλὰ σὺ μή τοι ταῦτα νόει φρεσὶ, μηδέ σε δαίμων 600 
᾿] “" δ , ἐνταῦθα τρέψειε, φίλος" χάχιον δέ χεν εἴη, 

Ὰ Ε , ὁ »» Φν.4.} ΟὦἍ ᾿ 

νηυσιν χαιϊομιενησιν ἀμνεμεν ἀλλ ετίὶ δώρων 

ἔσγεο᾽ ἶσον γάρ σε θεῷ τίσουσιν Αγ αιοί 5γ. “ ες δ, 4] ν κα οι. 

Εἰ δέ κ᾿ ἄτερ δώρων πόλεμον φθισήνορα δύης, 
οὐχέθ᾽ ὁμῶς τιμῆς ἔσεαι, πόλεμόν περ ἀλαλχών. 605 

ἢ Ν ; 3 
Τὸν δ᾽ ἀπαμειξόμιενος προσέφη πόδας ὠχὺς Αγχιλλεύς" 

Φοῖνιξ, ἄττα γεραιὲ, Διοτρεφὲς. οὔτι με ταύτης ) ῖ " 7 ὶ 

χρεὼ τιμῆς φρονέω δὲ τετιμῆσθαι Διὸς αἴσῃ, 

ἥ μ᾽ ἕξει παρὰ νηυσὶ χορωνίσιν, εἰσόχ᾽ ἀυτμιὴ 

ἐν στήθεσσι μένη, χαί μοι φίλα γούνατ᾽ ὀρώρη. 610 

Ἄλλο δέ τοι ἐρέω, σὺ δ᾽ ἐνὶ φρεσὶ βάλλεο σῇσιν᾽ 
«ἡ υοι σύγχει θυμὸν ἐνὶ στήθεσσιν ἀχεύων, 

Λτρείδῃ ἥρωϊ φέρων χάριν" οὐδέ τί σε χρὴ 
τὸν φιλέειν, ἵνα μή μοι ἀπέχθηαι φιλέοντι. 

600. Ταῦτα ὄἐφυϊναι! ἃ τοιαῦτα : (68 
Ἰάόεθϑ. φοιηπηθ 661165 46 Μέϊέαρτε, 

601. Ἐνταῦθα, ἀδ εα οὐϊέ Ἰὰ : νοῦϑ5 ἐδ 
ῬΆΓΘΙΠ]65 1Δέ65. ---- Φίλος, οἰχθὺ ἅπὶ} : 16 πὸ- 
ταϊπ Ὁ ραν 16 νοοδῃ, ν 

602. ᾿Ἐπὶ δώρων, νεΐρο ἐπὶ δώροις. 

οἠοίϊος : Ἀρίσταρχος, ἐπὶ δώρων, ὅ 
ἐστι μετὰ δώρων. 

6053. Τιμῆς, νμίρο τιμῆς. Αγιδίαγαα : 

ἢ διπλῆ, ὅτι τινὲς προφέρονται τιμῇ ς» 

ὡς φωνῆς; ἵν᾽ ἢ τιμήεις. “Ομηριχὸν δὲ 
τὸ τιμῆς ἔσεαι, ἀντὶ τοῦ, τιμῆς με- 
θέξεις. 6 56η5 δϑὲ [6 τηξπιὶθ ἅγϑα [65 ἄδθιιχ 

[Θς0η85. 

607. Ἄττα, «απ ἰγαάιϊξ, ρᾶρα, δον 
μὸνο, ὅοι οἱθιἑἑαγαί, Θϑὲ Ἰοὶ ἀλη8. 501 56} 85 

ΡΙΌΡΓΙΘ : ποι} οῖ6γ, (ταις ὑπ ταοὶ {Π658ὰ- 

ἴϊθθ. Οἱ 58᾽86η βϑυύναϊδ, ἃ ἤρσιγό, ΘΟΠΊΠῚΘ 

ἀπ Προ 46 σόϑροοῦ ἅνθο 1658 θη ]γά5. 

ϑοβοῖτας : ἅττα, τροφέ΄ Θετταλῶν ἣ φω- 
νῇ " χαὶ ἔστι προσφώνησις νεωτέρου πρὸς 
πρεσδύτερον. Τὶ πο ἴαιε )»ὰ5 σοπίοπαγο 
ἅττα ἅνεὸ τέττα. οΟΥ62 ἰὰ ποῖος ΤΥ͂, 4142, 

609. Ἥ 56 τὰρρογῖθ, πὸπ ροϊπῇ ἅτ ποῖ 
τιμῆς ΘΧΡυϊπιό,, τηὰ15 ἃ [1466 σόπόγα!ο ἐθ 
τιμή, οοπίθμμθ. ἀὰη5 τετιμῆπθαι. Ο᾽ δ5ὲ 
ἢ ἀοοοΙά πρὸς τὸ σημαινόμενον. ΑΟ.1|16 
ΡΓὀίογθ ἀῦχ Βομπθινα 4πὸ ᾿α] ρυοπιθὲ Αρὰ- 

ΠΙΒΠΊΠΟΠ ΘΘΧ 416 ἰὰἱ ἃ οοηςόγό5 ἰὰ νοϊοπιό 

Ὧ6 Ταριΐον θη 16 σοπάδηϊ 1Ππϑῖνθ. ἈΪθη π6 

Ρϑυῦ αι φα᾽ Α ο}}}}}16 μ6 5010 ρμὰβ8 βου 165 
ΟΥθοβ ἰ6 ῬΥΘΙΊΙΟΡ 465 Πόγοβ : 1 16 βϑῦὰ, 
ῬΆΓΙΩΙ 165 οοηζέαέγόβ, ἕαπὶ 4α}} ἀπρὰ πῃ 
5ου{ΠῸὸ ἀ6 νίθΘ. ΑΘμ]]6 ῬουγΓαῖς τηδπιδ 
ἃ]οατου : ( {6 56Γ] ΘΠΘΟΤΘ 180 ἀργὸδ πηι 

πον, ») 1.6 ΒοΠο] 5ῖ6. 46 Ῥίθισθ ὙΙοϊουϊαβ : 

πιθανῶς τῇ παρὰ τοῦ ᾿Ἀγαμέμνονος τιμῇ 
ἀντέθηχε τὴν παρὰ τοῦ Διός. (δέϊα Ο᾿56γ- 

ναϊϊοη, 4] νἱϑπὲ ῬγΟθ ]Θπηθηξ ἀ᾽ ΑΥϊβίων.- 
416. Ἰὸνα τοῦΐο αἰ οαϊό, Οπ ρϑαΐ οορθη-- 
ἀαπΐ ἀϊτο 4π6 ἥ μ᾽ ἕξει, δπἴθπάμ, ψιὶ τμδ 

γθέϊεπάα., 56 τὰ ρρογίογαιε ἐρὸσβ. θΐθη ἃ {Ποπ- 

Ὠθι" ἀπ᾿ Αραπηθπημοπ γϑαξ ἴαϊγο ἃ ΑΟΒΠ]]6. 

Οἰεδὲ "᾿δχριοαΐῖίοι ἀθ Τα πον. ΑἸ ΑΘΒ116 

Ῥγδίόγουαιε ἃ οσοὲ Βοπηθαν ἰὰ Πρ οτεό 46 ρὰν- 

ΤΠ’ 5 1ὰ1 μ]αῖδ ; οἵ ]ὰ γόηοχιοη φρονέω δὲ 

τετιμῆσθαι Διὸς αἴσῃ π᾿ ἀαγαϊς 4ὰ6 1ὰ νας 
ἴον απο Ῥᾶγοπε!ὸβθ. 81 Το δάορίθ 66 
565, 1] ἔα! 16 πᾶ Π6} ῬᾺΡ ἰὰ ρΡοποίπὰ- 

ἴοη. Οὗ ἐεδὲ 66 συ ἴατε Πᾶθπον, 

6ι2. ᾿Ἐνὶ στήθεσσιν ἀχεύων. Ζέποάοια 
ὀογῖναῖς, ὀδυρόμενος, χινυρίζων. Νοῖγα νὰ]- 

σαῖο, ὀγυρόμενος χαὶ ἀχεύων, εδὲ τῇ 
ΘΟΠΙΡΙΟ 8 Θηΐγθ ἰὰ ἰθοοη ἀθ Δόποάδοϊο οἱ 

66}16 α᾽ ΑΥγιβδίαγαιθ, ο᾽ δι τὰ ταῖν ἀπὸ οοΥὺ- 

γθοιῖο ἀ6 συαπιπηαϊ θη. ΑὙΙϑιο πίοι : Ἀρί- 

τ. 

ν “ὦ ΄ε, 

πο" 



[1Χ] ΙΔΙΑΔΟΣ 1. ἡ Δἢ 
Ἢ ᾿Ὶ .“ ν". Ν 

Καλόν τοι σὺν ἐμοὶ τὸν κήδειν ὅς χ᾽ ἐμὲ χήδη. 615 

Ἶσον ἐμοὶ βασίλευε, χαὶ ἥμισυ μείρεο τιμῆς τον ἐμοὶ βασίλευε, χαὶ ἥμισυ μείρεο τιμῆς. 
Οὗτοι δ᾽ ἀγγελέουσι, σὺ δ᾽ αὐτόθι λέξεο μίμνων, 

εὐνὴ ἔνι μαλαχῇ " ἅμα δ᾽ ἠοῖ φαινομένηφιν 
φρασσόμεθ᾽ ἤ χε νεώμεθ᾽ ἐφ᾽ ἡμέτερ᾽, ἤ χε μένωμεν. 

ΕΙ δ .,9 ΟῚ Ὁ -ὡ 

Η, χαὶ Πατρόκλῳ ὅγ᾽ ἐπ᾽ ὀφρύσι νεῦσε σιωπῇ, 620 
, Χ " Ἷ 7 

Φοίνικι στορέσαι πυχινὸν λέχος, ὄφρα τάχιστα 

ἐχ χλισίης νόστοιο μεδοίατο. Τοῖσι δ᾽ ἄρ᾽ Αἴας 

ἀντίθεος Τελαμωνιάδης μετὰ μῦθον ἔειπεν " 

Διογενὲς Λαερτιάδη, πολυμιήγαν᾽ Ὀδυσσεῦ 
ἱ Ὶ ᾿᾽ υ. ν ᾽ 

ἴομεν " οὐ γάρ μοι δοχέει μύθοιο τελευτὴ 698 
- Π ." ε Ὁ Ζ Ὁ » . Ἁ ἄ τῆδέ γ᾽ ὁδῷ χρανέεσθαι᾽ ἀπαγγεῖλαι δὲ τάχιστα 

χρὴ μῦθον Δαναοῖσι, καὶ οὐχ ἀγαθόν περ ἐόντα, 
οἵ ποὺ νῦν ἕαται ποτιδέγμενοι. Αὐτὰρ Ἀχιλλεὺς 
" 2 “ Ἵ “ δ χὰ ἄγριον ἐν στήθεσσι θέτο μεγαλήτορα θυμόν 

σχέτλιος, οὐδὲ μετατρέπεται φιλότητος ἑταίρων, 630 

τῆς, ἣ μιν παρὰ νηυσὶν ἐτίομεν ἔξοχον ἄλλων " 
γηλής ̓  χαὶ μέν τίς τε χασιγνήτοιο φονῆος 
ποινὴν, ἢ οὗ παιδὸς ἐδέξατο τεθνηῶτος" 

σταρχος δὲ, Μή μοι σύγχει θυμὸν ἐνὶ 
στήθεσσιν ἀχεύων. 

618. Κήδειν. δολοίϊος : λυπεῖν, βλά- 

πτειν. ΔΟΒ}}6. πΘ γθοοηπαῖξ ροαν ἃπηὶ 486 
"δ ποπὶὶ 46 565 δῃπθιηΐβΒ. Οἱΐἱ ἢ δϑῖ μρὰβ 

ὁΟπῖρο οὐχ, 1] 16 σθηῖθ. 

646, Μείρεο, 5ον εν, αἴθ Ῥᾶσί : ρυδηα 5 
ῬΟῺῈΓΡ ἴὰ Ῥᾶγί. 

617. 

630. Ἐπ᾿ ὀφρύσι νεῦσε, ο᾽ 65:-ἀ- αἴτα 
ἐπένευσεν ὀφρύσι : 1 πὲ 5ἰσπθ ἅνθὺ 868 
5ΟῈΡΟΙ]5 : 1ἰ σοιημηαπάα ἀπ σοι ρ-4᾽ 1}. 

0632. Μεδοίατο ἃ απ ἀοαθ!ε 5] εῖ, Τ|γ556 
εἴ Α]άᾶχ. 

62δ. Ἴομιεν ἃπ 530} ποι, ρμοὰν» ἴωμεν : 

Ρᾶνγίοῃβ. --- Τελευτή ὀᾳφαϊναιε ἸΟῚ ἃ τέλος: 
ἔπ ; γόβυϊεας, Α͵]ὰχ σθοοηηαῖς 48 ΠΟ] πθη 66 
ΑἼἼΠγ8556. οὲ ἀθ Ῥῃωπῖχ ἃ ἐϊό ἀόρεπδόθ δὴ 

Ῥάγο βοχείθ, δὲ 4}} εϑὲ πὰ {|6 αἰ Ἰηϑ βίον. 

637. Μῦθον. [ὰ ράγοϊ]ς (ἀἦ 9 }}}16) : 1 
γόροηβ88 [αϊΐθ ἀὰχ ἀδριτόσ, 

629. Θέτο, οὐδὲ Μεοῖέ, 5᾽68ὲ (αϊτ. Ἄγοιον 

θέτο θυμόν ἐᾳαίΐναιι ἃ ἠγριάνατο θυμόν, 

ἔξεο, ομδαίο, οουο 6-ἴοὶ. 

ἐγγεναυϊέ οἰδὲ απίρεεσα, ΑΘΒ1}16 οϑῦ σοιητη8 

ἀπὸ ᾿έξθ βαθναρα, αι π6 ρϑαΐ Δρρυῖ- 
γΟΙΒΘΡ : 1ἰ π' ἐσοιίθ σἱθη, 11] π᾿ θηΐθπα γἹ]6Π. 

681, Τῆς, ἀλη5 16 5βθὴ58 ἀὁ ἐχείνης 6πη- 
Ῥμδπααδ : σϑύξθ Ἀπό 5] συ Π66. 

682. Κασιγνήτοιο φονῆος. θ᾿ Δυΐγο5, 

ΘΟΠΉΙΩ6 ἂϊ νϑι8 567 : χασιγνήτοιο φόνοιο. 
1) π5 [6 ῬΎΠΟΥ οὰ5, 1] 5᾽αρῚῦ 46 1ὰ ΤΆΠΟΟΙ, 

ἀ6 ἰὰ δοιηρθηϑαῖοπ ρμΡᾶγόθ Ῥὰ 6 πηριν- 

ΡΙΘυ : ἀλπ5 16 βθοοπά, 46 1ὰ γάποροη, 46 ἰὰ 

σομηΡοηβαϊο. Ραγόο Ροαν 16 πηθιυρθ. ἃ 

ῬΓΘπὸλα Ιοςοη ρμᾶναϊξ Ργό γα]. ΠῚ πἾὟῪ ἃ 

Ῥὰ5 1εὶ Ρ] αι θ}5 ἔγὸυ δ τπέϑ : οἱ χασιγνήτοιο, 

6 τϑρανὰ 46 παιδός, 6580 σου ποιηθηΐ 58}- 

βίαπε!, Φονῆος ΡὈγόοϊθθ τηΐθχ, δὲ σοπὰ 

᾿ΟΧΡΓΘ5ΈΙοη. μ]1|5. εἰαῖνα δὲ ρ]ι5. ὀϊέραπίο. 

Οδαχ 4 ργόογθηῦ φόνοιο Ἀ]]ὸρ ΘῊΥ ᾿᾿τπϑὰρ 6 
Ποιόν 46. ΟΠ6Ζώ Ηοπιόγο, ἀἸβθηῦ- 115, ποινή 

([6 Ῥυῖχ, 16 σλομαῦ) 58 αἴ οὐ 46 ἐθ 411 δὲ 

ἐϑεμηό οὰ γαομοιό, οὐ ἀθ ἰὰ μϑιβοῆπθ ἃ 
Τ᾿ οσοαβθίοη. ἀθ Ἰἰάψιθ!]8 ὁπ {γΡα116 (ποινὴ 

φόνου, ποινὴ παιδός), οἱ 7 πια15 6 ᾿᾿᾽ΠοΙαπια 
411 ἃ ΘΟΠΊΠΏ15 [6 πη θαργ 6, Απὶ στοϑίθ, [65 ,ϑολο- 
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Ἁ 

[1ΧῚ] 

χαί ῥ᾽ ὁ μὲν ἐν δήμῳ μένει σὐτοῦ, πόλλ᾽ ἀποτίσας " 
τοῦ δέ τ᾽ ἐρητύεται χραδίη χαὶ θυμὸς ἀγήνωρ, 635 

ποινὴν δεξαμένου. Σοὶ δ᾽ ἄλληχτόν τε χαχόν τε 
θυμὸν ἐνὶ στήθεσσι θεοὶ θέσαν, εἵνεχα χούρης 

᾿ “" Ἂἤ, ς Ὰ λα 33 νον οἴης. Νῦν δέ τοι ἑπτὰ παρίσχομεν ἔξοχ᾽ ἀρίστας, 
ἄλλα τε πόλλ᾽ ἐπὶ τῆσι᾽ σὺ δ᾽ ἵλαον ἔνθεο θυμὸν, 
ΜΆ ΙΝ" ε ἤ ἌΣ » 

αἴδεσσαι δὲ μέλαθρον᾽ ὑπωρόφιο! ὁέ τοί εἰμεν 640 

πληθύος ἐκ Δαναῶν, μέμαμεν δέ τοι ἔξοχον ἄλλων 
δ ᾽ ς 3 χήδιστοί τ᾽ ἔμεναι χαὶ φίλτατοι, ὅσσοι Αγ αιοί. 

Τὸν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη πόδας ὠχὺς Ἀχιλλεύς" 
"ἢ Ἃ Ἷ Ὁ ν᾽ Λίαν Διογενὲς, Τελαμώνιε, κοίρανε λαῶν, 

πάντα τί μοι χατὰ θυμὸν ἐείσαο μυθήσασθαι " 645 

ἀλλά μοι οἰδάνεται χραδίη χόλῳ, ὁππότ᾽ ἐχείνων 
΄ εἿ » δ ς , 2 2 , “7 ὃ 

μνήσομαι, ὥς μ᾽ ἀσύφηλον ἐν ᾿Αργείοισιν ἔρεξεν 
2 ε , 

Ατρείδης, ὡσεί τιν᾽ ἀτίμητον μετανάστην. 

Ἀλλ᾽ ἡμεῖς ἔρχεσθε χαὶ ἀγγελίην ἀπόφασθε᾽ 

ἰϊθς ἱπιουρυδίοπε φονῆος ἀλπ8 16 5615 46 
παρὰ φονέως. Ουὰπὲὶ ἃ παιδός, οἾδδῖ οἱ 
ἀη6 ἀόρεπάληοθ ἀθ ποινήν, οὰ [6 σόπιη 
οαυ5ι}, σα ΘΧΡΙΙΖ6. να]ραϊγθιηθηῦ ΡᾺΓΡ 

ἕνεχα 5οιι5-Θηΐοηάα, 
684. Ὃ, [αἱ : [6 τη θι ΕΓ ΟΥ., τ 6 νου 684, 

ἀδη5 16 πηλπιβοῦῦ ἀθ ἴθηϊβθ, δϑὲ πιὰ πέ 
ἀὰ 5ἰριηα ροϊηϊό : τηδὶβ 11 ὟΣ ἃ διοιηθ 
ποΐθ ρου ΘΧρΡ (οι 66. 51|516. 

685. Τοῦ, ἀδ ᾿'λαΐνϑ : ἀ6 1 οἴϊβηβό. Τοῦ 

δὲ ἀδϊιθνυμϊπό ρ]ι5 Ἰοἱπ Ρᾶτ ποινὴν δεξα- 

υένου. 
636. Σοί. Αἰὰχ 5᾽ δάγϑδοδθ τηδπίοπαπς ἃ 

ΑΟΠ1Π16 Ἰα]-πηόπιθ, δ Τὰ] ρᾶυ]6 ἄνθς [ἃ [νάπ-- 

ΟΠ186. ἀμη 8Π|1} δὲ απ ρυοο ο Ῥάγοηΐ, 

638, Ἕπτά. Οπ νοῖϊ 1οἱ σοιθῖθη Ζέμπο- 

ἀοΐθ ἄνα ἴογξ αἰ οΥΙγο, ΔῸΧ νοὺβ 130 οἱ 

572, ἕξ, 5ἰχ. Αὐἱδίασααθ : ἣ διπλῇ, ὅτι Ζη- 

νόδοτος ἐλέγχεται γράφων, ἕξ ἀτὰρ 
ἑόδομάτην Βρισηΐδα χωρὶς γάρ 

εἰσιν αἱ ἑπτά. 
689. Ἵλαον ἔνθεο θυμόν ὁ5ὲ ὀχαοίοιημθπηξ 

Γορροβδό ἐδ [᾿Ἐχργοϑϑίοη {πὸ ΠΟΙ5. ἉΥΟΠΒ 

ποῖός ἃ γὸγ5 629 : ἄγριον θέτο θυμόν. 

640. Αἴδεσσαι.... ΑἸαχ γτὰρρε]]ῖῸ ἃ 

ΑΟΠΗΠ]ὸ 165 ἀθνοῖνο ἀθ 1 μοΒρ Γ]Π 6, Τι65. ἐέ- 
Ραϊόθ. οπὲ ὁϊό γθοὶβ 80115 505. ἰοἱΐ, 115 δοηΐ 

465 Πιδίοθ οἵ ἀθ8 βιρρ]πίβ. αδίαιθο : 

αἴδεσσαι τοὺς ὑπὸ τὸ αὐτό σο! μέλαθρον 
ἱχέτας, διὰ τὸν χαὶ ἑρχεῖον χαὶ ἐφέστιον 
χαὶ ἱχέσιον (θεόν). 

641. Πληθύος ἐχ Δαναῶν, 6 εαέι [)α- 
γι εγ,ι. ἰἰνόβ ἀθ ἰὰ ἴουϊο 465 αυθοβ : οἱιοῖ- 
515 ῬΆΥΙΩΙ ἴοιιϑ 165 ὕγθοβ. 1.6 σνϑὺῦβ 46 
Τμογὸσο, 1, 87, δϑὲ 1ὰ ρᾶγαρῃγαβθο 46 1᾿ἐχ-τ- 
Ῥυδϑϑίοη αἱ οιηδνο : « Πιυοΐοσοϑ ΠΑ ΠΔΙΠῚ 

« ἀο]θοῖ!, Ρῥυϊμμὰ Ὑἱγοσιπη. » ἀὰ ἴθ ἀθ 
πληθύος, Δόποδοϊο, ἀοππαϊῖ, ἀθρόοι. Ατὶ- 

[ἌΓ] Π16 56 πη 416 ἀὁ οοἔξο σουγθοῖίοη ; πῶς 

δὲ ἀθρόοι ἐλ η) υθέναι δύνανται, δύο ὄντες ; 
642. Κήδιστοι. Α]αὰχ [ἀ1ὲ ΔΙ] 5 πη ἃ 5ἃ 

Ῥαγροηϊό; οἵ 1] 5886. δοὺυὲ ἀπ θ᾽] 161, ΡΣ ππΠῸ 

αἰζγαοίοι. παΐανθ]] 6, Ῥοὰν ἀοηπον Ρ]85 ἀθ 
[ον ἃ 8565 Ῥᾶγοϊθβ, Οπο] Ζιθ5-η5 οπίοπάθηϊ 

51 Π] 0] τη ηΐ, σαν οι), Θὰ Τοραγα ἀθ φίλτα- 

τοι, αγιϊοϊςοίηιῖ, Τι65. ἈΠΟΙΘἢ5. ᾿αϊδϑαϊοπέ ἴὸ 

56η5 ἀἄλη5 ἴ6ὸ νᾶριιθ. ϑολοίϊθς : οἰχειότατοι, 
φροντιστιχώτατοι. 

θ4δ. Πάντα, ονιπία, τοὺ οα 4π6ὸ ἴὰ 

γἱθη5 ὁ αἴνο. ΠΠ δοῦ ἱπαΠ]6 ἀδ σθοοῦνῖν 1οὶ 
ἃ ᾿᾿ΘΠΈΡΙΟΙ δάνουθια]. Οὁ58ὲ θΊθ πη 5562 ἀ Ἰη 

ἁάνουθο (τι, ,6)6) ἀδη5 ἴὰ βῇγαβος 

θ48. Μετανάστην, ἐπᾳφιῖίγιωη, ἀπ γό- 
[πρτό : ἀπ ὀϊναηρον ποη οἰζογοη, ϑοἠοίίδ5 : 

μέτοικον, φυγάδα. (65. γέ[πιρτέβ πη’ ὀἰαϊοπὶ 
16 ῥἷιιβ ϑοινθηΐ {τὸ ἀθ5. οὐἸ πη] 6157 

“ν πὸ 
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ἜΡ ἘΝ λέ δ ς ό οὐ γὰρ πρὶν πολέμοιο μεδήσομαι αἱματόεντος, 650 
ὶ 

πρίν γ᾽ υἱὸν Πριάμοιο δαΐφρονος, Ἕχτορα δῖον, 
ὶ 

“ 

Μυρμιδόνων ἐπί τε χλισίας χαὶ νῆας ἱκέσθαι, 

χτείνοντ᾽ Ἀργείους, χατά τε σμῦξαι πυρὶ νῆας. 

Ἀμοὶ δέ τοι τὴ ἐμῇ χλισίῃ χαὶ νηὶ μελαίνῃ 
ω Χ - 7 Ἵ 5.1 ᾿ 

Εχτορα, χαὶ μεμαῶτα. μάχης σχήσεσθαι ὀΐω. θ5ὕ 
ς 

Ὡς ἔφαθ᾽ " οἱ δὲ ἕχαστος ἑλὼν δέπας ἀμφιχύπελλον, 

σπείσαντες, παρὰ νῆας ἴσαν πάλιν" ἦρχε δ᾽ Ὀδυσσεύς. 
Πάτροχλος δ᾽ ἑτάροισιν ἰδὲ ὁμωῇσι χέλευσεν 
Φοίνιχι στορέσαι πυχινὸν λέχος ὅττι τάχιστα. 

Αἱ δ᾽ ἐπιπειθόμεναι στόρεσαν λέχος, ὡς ἐχέλευσεν, 600 
7 ῇ ξεου , ͵ ῇ, Ἂ Ὰ “ἢ 

χώεά τε ῥῆγός τε, λίνοιό τε λεπτὸν ἄωτον. 

Ἔνθ᾽ ὁ γέρων χατέλεχτο χαὶ Ἠῶ δῖαν ἔμιμνεν. 
ἈΠ. κἋ Φ αν ον τς ἔπαυ ,. 5 δ: ᾿ Αὐτὰρ Αχιλλεὺς εὗδε μυχῷ κλισίης εὐπήχτου 

τῷ δ᾽ ἄρα παρχατέλεχτο γυνὴ, τὴν Λεσόόθεν ἦγεν, 

Φόρόαντος θυγάτηρ, Διομήδη καλλιπάρῃος. θθὅ 
Πάτροχλος δ᾽ ἑτέρωθεν ἐλέξατο" πὰρ δ᾽ ἄρα χαὶ τῷ 

Ἴφις ἐύζωνος, τήν οἱ πόρε δῖος Ἀχιλλεὺς, 

Σχῦρον ἑλὼν αἰπεῖαν, Ἔνυῆος πτολίεθρον. 

Οἱ δ᾽ ὅτε δὴ χλισίῃσιν ἐν Ἀτρείδαο γένοντο, 

τοὺς μὲν ἄρα χρυσέοισι χυπέλλοις υἷες Ἀχαιῶν 670 

δειδέχατ᾽ ἄλλοθεν ἄλλος ἀνασταδὸν, ἔχ τ᾽ ἐρέοντο" 

668. Σμῦξαι. δοἠοίίος : ᾿Αρίσταρχος 
οἶδεν χαὶ τὴν φλέξαι γραφήν. ΑΥἱδίάγ 6 
ἃ δὰ Ὀΐθπ γαΐϑοῦ 46. ργέόέγου. ᾿᾿ἘΧΡΥ 5810} 

Ροέϊμαιο σμῦξαι ἃ 1ὰ ρΊοδε φλέξαι. 
65. Μάχης σχήσεσθαι, ἃ μρπα ἀδεεϊ- 

ἐμγιεγι. πὸ ἴοΙ5. ἃγγινό ἰὰ, Ἡθοΐου. π᾽οϑογᾶ 

Ῥὰ5 ΡῬΟΊ556 Ὁ]ὰ5 Ἰοῖη. «ϑολοίϊες : σχήσε- 

σθαι ᾿ ἀποσχεθῆναι. 5} πὸ 5᾽ἀγγέζε μὰ8 
γο]οπίαιροιηθπξ, ἀθθ}}}]6 δαπνα θῖθη Ἰ᾽γγό- 

[6 Ρ. 1,865 ἀἄθιχ 1ἀόθβ βδοπὶ θδλη5 ἃ ρῃγᾶ56: 

πηι 5 σχήσεσθαι ἃ ΡοΟῸΓΡ 5ι]6ὲ “Ἔχτορα. 
6657. Σπείσαντες. ἴπὸ ἀδ5 ἄεξιχ ἐ41- 

τῶ π5. Ο᾽ Αὐϊδέαγαθ ἀομηλ λείψαντες, {ὰ] 
ἃ ἰδ πηόπη 86Π5. {ἐξα ἰὰ ἰΙθφοὴ ἀδ ρμ]α- 

516}}5 465 ἴθχίθϑ ὈΥΙμ5. ϑολοίίος ; χαὶ 

ἐν πολλαῖς τῶν ἀρχαίων. 
662. Ὃ γέρων, 16 πο}»}]6 νἱθι]αγά, 
00. Φόρθαντος. Ομ ϑυρροββα 46 εθ 

ῬΆοΥα5, ἀοπὲ 1ὰ {116 Πιοπιέάέ ὀΐοις οὰρ- 
ἔνα ἀἦΑ 6116... ἀναϊξ σοπέγαυϊό 1 ὀὄχρέαπμιομ 
ἄἀε5 τθοβ, οἵ 416 165 σθοβ ἀναϊθηῦ ἀ ἃ ΕΓῸΡ 

ἀδ Ἰαὶ γϑοηρϑᾶποο, Ζέποαοϊο ἔλθ: 46 Π1ο- 

πηῤεό ἀπὸ (Ἀγ θηπθ, ΟἹ. ΠῸ 881 ΡΟΌΓΑΠΟΙ : 

Θὰ 1] ἀοπηδὶδ ἃἴπ51 16 νοῖβ 664 : Τῷ δὲ 

γυνὴ παρέλεχτο Κάειρ᾽ ἣν.... 
668. Σχῦρον ἑλών. ΑΟΙ16 ἃ ἀέϊξνιϊε 

ϑουγοβ, δ ΘΟΥσΟΒ ἐΐαϊ! [ἃ ν}}]6 ἀ᾽ Ἐηγέε. 1 
ΗὟΥ ἃ ἄοπο ροῖν Ηοπιὸγε πὶ Τιγοομηδάο, 
πὶ Πόϊάαμϊθ. Οδροπάδπς. ΑῸ}}}}6 αἰ 8}}-- 

Ιθὰγ5. 4 ἃ πῇ ἢ]5, οἵ 46 εθ {5 οϑί ἃ 

ϑογγοβ. ὕογο ΧΙΧ, 826-998 οἵ 165 ποίθϑβ 

ΒΡ 065 νϑῦϑ8, ΟΥΘΖ ἅ11581 θ]118 Παιΐ, ὙΟΥ5 

640, ἰὰ ποῖθ σὰν νήπιον. 
6714. Δειδέχατ᾽ ἄλλοθεν ἄλλος πα Ροιὲΐ 

Ῥὰ5 βίρῃϊῆθν, ἰοὶ, 416 165 ασθοβ 86 μᾶ8- 
“αἰρηῦ 65 σΟρο5 [68 ὉΠ8 ἈΠ Χ ΔΕ} 68, ΠηΔ15 
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" δ αἱ 3 7 

εινεν ἀνας ἄνόρὼν λγαμέμνων᾽ 
" 4.» 5» ὮΝ --Ρ «Ἔν 5» ΎΨι - 

Εἴπ᾽ ἄγε μ᾽, ὦ πολύαιν᾽ Οδυσεῦ, μέγα χῦδος Αχαιῶν 
ε » " Δ 2. -" 

ἡ ῥ᾽ ἐθέλει νήεσσιν ἀλεξέμεναι δήϊον πῦρ : 
, ῇ νὴ ὼ Ν 

ἢ ἀπέειπε, χόλος ὁ ἔτ᾽ ἔχει μεγαλήτορα θυμόν : ἐν ὐθγς 
Μ Ν οι 3 Ν 

Τὸν δ᾽ αὖτε προσέειπε πολύτλας δῖος Ὀδυσσεύς" 

Ἀτρείδη χύδιστε, ἄναξ ἀνδρῶν ᾿Αγάμεμνον, 

χεῖνός γ᾽ οὐχ ἐθέλει σύέσσαι χόλον, ἀλλ᾽ ἔτι μᾶλλον 

πιμπλάνεται μένεος᾽ σὲ δ᾽ ἀναίνεται ἠδὲ σὰ δῶρα. 

Αὐτὸν σὲ φράζεσθαι ἐν ᾿Αργείοισιν ἄνωγεν, 680 
ε -κ}, Ν ᾿ 3 - 

ὄππὼς χεν νηᾶς τὲ σόῳς χαὶ λαὸν Αχαιῶν᾽ 

αὐτὸς δ᾽ ἠπείλησεν ἅμ᾽ ἠοῖ φαινομένηφιν 
νῆας ἐὐσσέλμους ἅλαδ᾽ ἑλχέμεν ἀμφιελίσσας. 

Καὶ δ᾽ ἂν τοῖς ἄλλοισιν ἔφη παραμυθήσασθαι 
Δ᾽ 9 5 3 

οἴχαο᾽ ἀποπλείειν " ἐπεὶ οὐχέτι δήετε τέχμωρ 685 
3 Ἃ » φ ς 2 Ἰλίου αἰπεινῆς μάλα γάρ ἕθεν εὐρύοπα Ζεὺς 
χεῖρα ἑὴν ὑπερέσχε, τεθαρσήχασι δὲ λαοί. 
« “ ΠῚ ς Ἵ » ς {ν 

ὥς ἔφατ᾽ " εἰσὶ καὶ οἵὸς τάδ εἰπέμεν, οἵ μοι ἕποντο, 

4115 Δοσα  Π]αἱθηΐ ἃ ἐ ὀηνὶ 165 βαγν πα 5, 
801 δ ἰθὰν οἴει πε ἀθ5. οοῖρθ5., 5011 δὴ 
Ρουνίαπε ἰθὰν βαπῖό. Τι6 πποΐ δειδέγατ(ο) 65: 
Ροϊ δεδεγμέν οι ἤσαν (ὁπ εἰρίοϑαπε), 5005- 
ὀπΐοπαι αὐτούς. ΠῚ ἴχαν ἀἸδεῖπσιιθυ ὁ6οὶ ἐδ 

66. 4ὸ ΠΟκῚ5 ἈνΟΙΒ5 νὰ ΗΪ15 Πα πὶ, ν6ὺ5 234, 

οὐ δείδεχτο ἐν: ἀθιμηθηΐ ρμ»ό- 
δεπία, οἵ νἱοπὲ 46 δείχνυμι, 501: απ 
ὀπίοπάο φαΑ Β}} 6 νἱάθρα 1ὰ οοπρο, 501 

απ ἰὰ ἴαϑϑθ υἱάφυ μὰν {Π|γ856. δἢ 808 

51|5}1{|Ὸ 

ΠΟΠΠΘῸΙ, 

078. Μ᾽’ ροὺσ μοι, ὀἰδοπ σὰγο. Οἱ 

ΤᾺ νὰθ ἀπὸ 86 ὰ]6 (οἱβ, ΥἹ, 4105. -α 110- 
λύαιν(ε), ἀἴσπο ἀδ τοῦῖ ἐϊορο. Οἱ] 465-15 
γνογαϊθηΐ ἀἀπ5 σϑῖϊο ΟΡ 5510. ὙΠῸ ἈΠ] 510} 

ἃ 1 Ἰοψαοποθ ἢ ἼΠ|γ58506.. Νουθ. ἀοπποηβ 
ΗἹηογργόζαθου. αἰ Αὐδίασααθ. ΑΡρο]]οπῖιϑ : 

᾿Αρίσταρχος, πολλοῦ ἐπαίνον ἄξιε " οἱ δὲ, 
πολύμυθε. 

678-079. Μᾶλλον πιμπλάνεται μένεος. 
Νοι5. ἀνοῆβ νὰ, 1, 103-104, μένεος δὲ 
μέγα φοένες.... πίιιπλαντί(ο). 

680-087. Αὐτὸν σὲ. .. ΤΠ|γ556 τορτοάις 
ἃ ᾿ϑὰ ργὸβ 165. ΘΧρυ οϑϑίοπηβ ἀοηΐϊ 5᾽ 65 56ΥΥ] 

ΑΘΒΙΠ6.,  ογοζ ΡΪτ5. μας 65 νοῖβ 417- 

424, 

681. Σοῷ:, νεΐρο, σόρ:. ὕπο ἄδς ἄοιιχ 

ὀἀϊΠοπ5 α ΑΥδίασααθ ρογζαϊς σοῷς 6ὲ [Γλπ- 
ἴγο σαῷς. [ἃ νυ]ϊσαΐῖα σύῃς 6ἐ58 ἀπὸ οονγθο- 

το Ροβιόγιθαγο. 

688-692. Ὡς ἔφατ... εγ5. τηυγηϊιόβ 

4 0}0615. ἀλη ἰὸ πηδπιβου ἐδ Ὑ δηΐβο. Αὐὶ- 

βἴαυσαρ [65 σοη Δ Π1})6, ΘΟ ΠῚ6. π᾿ Ἀγ ἃΠξ 1)88 

Ἰὰ σου θα ἈΠΕ 16; ΘΟΠΊΠ16 βοηἴα τ ἰὰ ΡΥΌΒ6 ; 
σΟπΊπη8 [αϊδιπξ ἀρ ἃ {ΠῚ ν 556 ο6 48} πὰ ἢ] 

᾿ϑβοΐὶη ἐδ ἀἰγο, ὧν οἢ. πὲ ἀοαΐθ ρμοΐϊπξ ἐ6 
88 ῬΆΧΟ]6 : ὅτι χαὶ νεώτεοοι τοῖς νοήμασι, 
χαὶ τῇ συνθέσει πεζότεροι" χαὶ ὅτι ὡς 
ἀπιστησόμενος μάρτυρας ἐπισπᾶται. Ατὶ- 
5 ΟΡ απὸ 46 ΒυΖάημοθ. ἀνα]δ Ἀπ1581 ΡΥ ΠΟπού 

᾿᾽ατέϊοδα. ΟἾδδὲ θῖθπ ἃ του 4116 σου Ὡ 15 
που πμθ5 ἀἰδοηΐ 4ὰ6 Δέποάοϊο σοηβοιναῖῖ 

165 νϑιβ8 688, 689, 690 οἱ 694. (οΪὰ βϑια}}]6 

δχρυϊπηό ἀλη5 ἀπ απ θαι (6 ποῖδ : Ζηνό- 

δοτος τὸ Αὔριον, ἢν ἐθέλῃσι, μόνον. 
Μαῖ5 ὁὴ Ππἴ, ἃ Ῥσοροβ ἀπ νϑὺβ 688 : Ζηνόδο- 

τος τὸν στίχον οὐ γράφει. Ζέποάοϊε ἄνα 
ΡΟ ] πη δ ηξ ΒΡ ΡΥ 6 165 οἱπ α γ Ρ5. Οἷοὶ 
4} δῃ δοϊῖ, 165. ποῖ 5. α᾽ αἰ 56 σοπὲ ἃ 
πιο ΐῃ5 σΟη το ΓΔ 0165: δὲ οἶθδὲ ἃ ρθὰ ργὸβ βὰη5 

5ΟΓΆΡιΪΘ. 416 ΠΟΙ5. ᾿ἰ]550Π5. ΡαΓοπιθηΐ οἱ 

ΒΡ] πηθηῦ ἀλη5 ἰἴὸ ἰοχίθ ἰὸ5. οἶα ὑϑὺβ 

Ἱπου] ηλϊηό5, 
688. Ὡς ἔτατίο), 5οιβ-δηΐοεπάι. Ἀχιλ- 
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Υ » “ λ “» 4 4, ’ Ζ Υ͂ Αἴας χαὶ χήρυχε δύω, πεπνυμένω ἄμφω. 

Φοῖνιξ δ᾽ αὖθ᾽ ὁ γέρων χατελέξατο: ὡς γὰρ ἀνώγει, 690 
Μ ᾽ν ͵ ,Ὶ ΤΥ νυ 

ὄφρα οἱ ἐν νήεσσι φίλην ἐς πατρίδ᾽ ἕπηται 

αὔριον, ἢν ἐθέλῃσιν" ἀνάγκη δ᾽ οὔτι μιν ἄξει. 
Ἃ " " ξ “ » ᾿Ὶ : -Ὁ 

Ὡς ἔφαθ᾽ " οἱ δ᾽ ἄρα πάντες ἀκὴν ἐγένοντο σιωπῇ 
᾿" “- " 7 " “ ᾿ Ὁ 5 ἰμῦθον ἀγασσάμενοι" μάλα γὰρ χρατερῶς ἀγόρευσεν!. 

δ. Ὁ» Δὴν δ᾽ ἄνεω ἦσαν τετιηότες υἷες Ἀχαιῶν᾽ 695 
5» 

ὀψὲ δὲ δὴ μετέειπε βοὴν ἀγαθὸς Διομήδης" 
Ατρείδη χύδιστε, ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγάμεμνον, 
᾿αν " μηδ᾽ ὄφελες λίσσεσθαι ἀμύμονα Πηλείωνα, 

μυρία δῶρα διδούς" ὁ δ᾽ ἀγήνωρ ἐστὶ καὶ ἄλλως" 
Ὁ Ἵ Ἃ -Ὁ εν “ 3. ὦ νῦν αὖ μιν πολὺ μᾶλλον ἀγηνορίησιν ἐνῆχας. 7100 

9 3. - ὧδ -“ ᾿ “7 " δι: 

Αλλ᾽ ἤτοι χεῖνον μὲν ἐάσομεν, ἤ χεν ἴησιν, 

ἢ χε μένῃ τότε δ᾽ αὖτε μαχήσεται, ὁππότε χέν μιν 

θυμὸς ἐνὶ στήθεσσιν ἀνώγῃ χαὶ θεὸς ὄρσῃ. 
Ξ ϑε. ς ᾿ 3 , Αλλ᾽ ἄγεθ᾽, ὡς ἂν ἐγὼν εἴπω, πειθώμεθα πάντες᾽ 

νῦν μὲν χοιμήσασθε, τεταρπόμενοι φίλον ἧτορ 108 

σίτου χαὶ οἴνοιο" τὸ γὰρ μένος ἐστὶ καὶ ἀλχή. 

Αὐτὰρ ἐπεί χε φανὴ χαλὴ ῥοδοδάχτυλος Ἠὼς, 

χαρπαλίμως πρὸ νεῶν ἐχέμεν λαόν τε χαὶ ἵππους 

ὀτρύνων" χαὶ δ᾽ αὐτὸς ἐνὶ πρώτοισι μάχεσθαι. 
ἃ ͵ ἊἋἜ ΑΡ Φ σε Ὡς ἔφαθ᾽ " οἱ δ᾽ ἄρα πάντες ἐπήνησαν βασιλῆες, 

λεύς. -- Εἰσὶ χαὶ οἵδε τάδ᾽ εἰπέμεν, 
ΘΘΕΧ- Οἱ 50Πὲ αἰιϑϑὶ Ροῦ αἶτ6 οαα : 115 ρεα- 
γεπξ ἰ6 αἶγα αἰι55ϊ, οθαχ.... 

690. Ὃ γέρων, δοοιπτιο οΪι8 Παὰΐ, γ6}}5 
6623. ογΥοΖ ἰὰ ποῖδξ 8:11 66 ψϑ 8. 

694. Μῦθον.... ὕεῖ5. οορὶό, βδααῇ απ 
τηοῖ, ἀμ νϑὺβ 484, εἴ 4υἱ πὰ 416 [αἱ 

ἴεῖ. Ο]γ 656. πὰ ροϊπξ ραυτὶ]ό ἄνϑὸ υἱοθποθ. 
Δέποαοϊε ἃναὶξ θ]θπ γσαΐϑον 46. ϑιρρτὶ- 
ΠΡ 66. 65; ΑΥΒίορΠὰπ6. οἵ ΑὙι βία 486, 

46 ἰ6 ἴαχον αἸπίεγροϊαξίοπ. 1 εδὲ πηᾶγ- 
αυό, ἀδι5 16 πιλπυβοῦ ἐς Ὑηΐβο, ἀἤμπ 

ΟΡΘΙ δὲ ἀπμῃ αβίόγίϑφῃαθ Αὐ ϑίαγααθ : 

ὀδελὸς σὺν ἀστερίσκῳ, ὅτι ἐξ ἄλλων 

τόπων ἐστὶν ὁ στίχος " χαὶ γὰρ οὐχ ἁρ- 
μόζει. 

698. Μηδ’ ὄφελες, υμέρο μὴ ὄφελες. 

ϑολοίϊος : διὰ τοῦ ὃ, οὕτως Ἀρίσταρχος, 
υ͵ηδ᾽ ὄφελες. ΠΥ ἃ 'η6 ππᾶποθ ἀ6 

5605 : « Β]ὰϊ  ἀὺχ ἀϊδθαχ 416 ἴτπ ΠἾθιι55685 

Ρᾶ5 ηιδηιδ..... Ὁ 

700. ᾿Αγηνορίῃσιν ἐνῆχας, ἐπ ἱπδοίθη- 
ἐΐαηι σοπ͵θοϊφέϊ, 1 1466 6ϑὲ : ΑΘ }}}16 νὰ ἐΐγα 

ΡΙὰ5. ἰπβοϊθηῦ 416 7ᾳπιαϊ5, Ὠιάγιηα : αὖ- 

θάδη νῦν ἐποίησας αὐτὸν πλέον καὶ 
ἐφυσίωσας. ἀπ ᾿ἰἴεὰ ἀ6 ἐνῆχας, 4ιΘ] 05 

ΑἸεχαπάγιηθ. ρυοροβαϊθηῦ 46 ᾿ἰγτὸ ἀνῆχας. 
Μ15 115 π᾽οπὲ ροϊπὶ ἱπίγοάαι! οοἴῖα Ἰθςοὴ 

ἀὰπ5 ἸἰῈ ἰοχῖθ, Ομ πῷ ἰὰ ἰγουγαῖζ 416 
ἀὰπ5 ἰθῦθ σοιμμηθηΐαϊγθθ, ϑολοίϊος : ἔν 

τισι τῶν ὑπομνημάτων, διὰ τοῦ α; 

ἀνῇ γας. 
708-709. Ἔχέμεν εὲ μάχεσθαι, ['1π||- 

ἈΜΠ ροαν 1ππρόνδε : σᾶπρθ, σοι αΐδ5, 



850 ' ΙΔΛΙΑΔΟΣ Ι. 

μῦθον ἀγασσάμενοι Διομήδεος ἱπποδάμοιο. 
Καὶ τότε δὴ σπείσαντες ἔδαν χλισίηνδε ἕχαστος᾽ 
ἔνθα δὲ χοιμιήσαντο χαὶ ὕπνου δῶρον ἕλοντο. 

718. Ἔνθα δὲ.... Οἱ γογ5 οϑὲ ρχθδααο Ἰἀθητίαιθ ἃ ΘΘ] ἱ ααὶ του πιῖηθ ἰ6 Ομ ΥΠ], 



ΙΛΊΑΔΟΣ Κ. 

ΔΟΛΩΝΕΙΑ. 

Αραπιθιηποη δὲ Μόπόϊαβ, {πὸ ᾿Ἰηαυϊόϊα 6. ϑιηρόομθ ἀθ ἐουη, νοῃὶ 
γόνον. Ναϑίου. δὲ ἀ λαῖγο5. Ομ οίβ, δὲ νἱβιϊθηϊ ἄνθος Θιιχ 165 ροβίβϑ 

ὀια Ὀ}15 βοῦν ἰὰ σάν ἀπ [ο556 (1-193}). Οὐ. {᾿1δηΐ ΘΟη561}, οἱ ΠΙοιηδάθ 
56. ΘΠᾶγθα εἰ }16 ἀνθὸ {Π|γ558. ΓθΟΟηπ δῖ". 66. 46. μι δρᾶγθηΐ [65 
Τνουθη5 (194-271). 1.65 ἀδὰχ πόγοβ ραυίθηϊ 5015 465 διιϑρῖο65 ίανο- 
γα θ᾽65 (212-298). 1.6 Τυόγθη Ὥο]οι, δηνογέ ρᾶν Ηθοῖου ροὰν Θϑρίοη- 
Π6Ρ ἰ65 αγθοϑ, δῖ αὐνόιό μὰν Ὀιοιηδάθ οἱ {Π|γ5586 (299-981), Ῥοίοη, 
ΡΟῸΙ Ο θη} ἰὰ νἱθ βᾶπνο, γόνο] ἴοιι5 [65 βθογθῖβ 46 1 ̓ἈΓπηόθ ἰγουθηΠ : 
Ὠγἃ 15 Ἰϊοιηδ 8 π6 [αἱξ ἁθοαπα ϑγᾶσθ ἂὰ ἰγαΐτνα (382-464). Μονῖ ἀθ 
ἈΠέϑυβ. οἱ δηϊὸνθηθηΐ 48. 3565 σου 516 15 {ΠΡ 065 (4θὃ-8 02), Βδίοαν 
ἀθ Ὀιοιηὲδάε οἱ ἃ ΤΠ|γ556 ἃ οδ ΠΡ 465 ατθοβ (808-579). 

Ἄλλοι μὲν παρὰ νηυσὶν ἀριστῆες Παναχαιῶν 
εὗδον παννύχιοι, μαλαχῷ δεδμημένοι ὕπνῳ" 
ἀλλ᾽ οὐχ Ἀτρείδην Ἀγαμέμνονα, ποιμένα λαῶν, 
ὕπνος ἔχε γλυχερὸς, πολλὰ φρεσὶν ὁρμαίνοντα. 

Ὡς δ᾽ ὅτ᾽ ἂν ἀστράπτῃ πόσις Ἥρης ἠυχόμοιο, 5 
͵ μ}} Χ ΡΒ ἢ 1 5Ὰ “ζ΄ τεύχων ἢ πολὺν ὄμόρον ἀθέσφατον, ἠὲ χάλαζαν, 

ἢ νιφετὸν, ὅτε πέρ τε χιὼν ἐπάλυνεν ἀρούρας, 

ἠέ ποθι πτολέμοιο μέγα στόμα πευχεδανοῖο" 

1. Ἄλλοι.... Π᾿ αρτὸϑβ σευ αϊπ 65 ἐγ αΠΠΠ 018, 
ἰὰ Ζοοϊοπίθ, ποῖγε οαπὲ Χ, πθ [αϊϑαϊΐ ροϊπὶ 

ΡΆΓΠΘ Ἰηϊέργαπίο 46 1᾽ Ζἑαάε : 6116 ὀξαιτ θΊθα 
Α᾽ Ἠοιηὸγο ; πιδ15 6116 [ουτηδιῖ πἢ ΡΘΕ ροδηη8 
ἃ 6116 5θ16, Ο᾽ εβὲ Ρ[ϑιϑιγαΐθ σαὶ ᾿᾽ἄγαῖξ [αὐ 
ΘΠΐγΟΙ ἃ δία ρ᾽αθθ ἀληβ 16 σγαπά ροδιηθ, 
Ἐπδίαιῃε : φασὶ δὲ οἱ παλαιοὶ, τὴν ῥαψῳ- 
δίαν ταύτην ὑφ᾽ Ὃμήρον ἰδίᾳ τετάχθαι, 
χαὶ μὴ ἐγχαταλογηθῆναι τοῖς μέρεσι τῆς 
Ἰλιάδος, ὑπὸ δὲ Πεισιστράτου τετάχθαι 
εἰς τὴν ποίησιν. (65 ἀποίεπς ἀοπί Επδίαε!α 
αἰὸραθ ἰδ ἱέπηοϊσπαρθ, ο6 βοῃΐ [65 Αἰθχδη- 
ἀγνίη5, δὲ βρέοϊαϊοπηθιὲ Αὐϊβίαγααθ. 1,6 Πέρα 

ἀθ δοίομπϊο π 86 γἄρρονι8 ἀ᾿ ἈΠ|θὰν5 φυ ὰ 
ὑπ ἀφ5 ὄρίδοάεθβ ἀϊ ομαηῦ. 1] Υ ἀναὶϊδ απ 

Δαν Ε{{ π6, ΡΪ]115 ρσόπέγα! δὲ ρ] 5 θχὰοῦ : δ α- 

μέαϊεϊου ποοέμγιθ. Αὐἱδϊομπίοιιβ ἢ αὕτη ἣ 

ῥαψῳδία ἐπιγράφεται Νυχτεγερ σία. --- 
Ατὶ Ἰθὰ ἀθ ἄλλοι, Ζέποάδοξε ὀογίναιε ὥλλο:ι, 
εἱ ἀ᾽ααῖγο5 ἅλλοι ἀνϑὸ 1 δδρυὶ σαάδ : 50π|- 
Δὲ865, ρον οἱ ἄλλοι. 

ὅ-9. Ὡς δ᾽ ὅτ᾽ ἂν.... 11 [απὸ ργοπάγ ἰὰ 

ΘΟΙΠΡΑΓΆΙ5ΟΠ. ἀλη 5 τ 8618 ἰγὸδτναριο. Ἠο- 

μὸν γρϑαΐ ἀἶγο 4111] γ᾽ ἃ οοιηπιθ πῃ γἹοἰθηΐ 
οΥάσο ἀΔη5 [᾿ἀπι6 αἀ᾽ Αραμηθιμηοῃ. 1,65 ἀόία 115 

4] 56 γὰρρογίεπέ ἃ ̓ ᾽δοίίοη ἀ6 δαρῖΐον δομΐ 

ἈΙηΘπέ5. μὰν 1Ἰάἀέθ ἀἶογᾶρα ; πηὰϊ5 115 πη ομΐ 

416 1ὰ ναϊοιμ ἀα Πουϑ- ἀ σαντο ροόεααο, 
8. Πολέμοιο.... στόμα, ἴὰ ριιο!6. 46 [ὰ 

Θθάθυ : [6 σουζίνο 46 ἰὰ σχουγα : Ϊὰ ΘΌΘΙΤΟ 



9592 ΓΑΤΆΑΟΣ Ἅ. [Χ] 

ΠΡ ( Ἂ-.: ΒΨ, ᾽ , Ψ᾽ "5 7 
ὡς πυχίν ἐν στήθεσσιν ἀνεστενάχις Αγαμέμνων, 

. ἈΝ Ἂ ε 2 

νειόθεν ἐχ χραδίης ̓  τρομέοντο δέ οἱ φρένες ἐντός. 10 
ὶ 

᾿ 5 » ε' " ὮΝ Ξ᾿ ὡς Ητοι ὅτ᾽ ἐς πεδίον τὸ Τρωϊχὸν ἀθρήσειεν, 

θαύμαζεν πυρὰ πολλὰ, τὰ χαίετο Ἰλιόθι πρὸ, 
5 “»" , , ᾿ ε ΄ ΨΩ , ο αὐλῶν συρίγγων τ᾽ ἐνοπὴν, ὅμαδόν τ᾽ ἀνθρώπων 
ᾳ, ΑΨ ὩΣ -ὕ,φ᾿χ ἢ "Ἃ ᾿ ᾿ 7 -»" 

αὐτὰρ ὅτ ἐς νηᾶς τε ἴόοι χαὶ λαὸν Αχαιῶν, 

πολλὰς ἐκ χεφαλῆς προθελύμνους ἕλχετο χαίτας 15 

ἜἬ 6 Ἁ Ὁ» 

Ν ἔστορ 
, 

ὑψόθ᾽ ἐόντι Διί" μέγα δ᾽ ἔστενε χυδάλιμον κῆρ. 
Ηδε δέ οἱ χατὰ θυμὸν ἀρίστη φαίνετο 3ουλὴ, 

ἐπὶ πρῶτον Νηλήϊον ἐλθέμεν ἀνδρῶν, 

εἴ τινά οἱ σὺν μῆτιν ἀμύμονα τεχτήναιτο, 

ἥτις ἀλεξίκαχος πᾶσιν Δαναοῖσι γένοιτο. 9ὴ 

᾿ὈΟορθωθεὶς δ᾽ ἔνδυνε περὶ στήθεσσι χιτῶνα" 
ποσσὶ δ᾽ ὑπὸ λιπαροῖσιν ἐδήσατο χαλὰ πέδιλα" 

4. δηρίοαες τοῦΐξ. Οαε! απθ5- ὰπ8. θηΐθη- 
ἀοπε, ἐδ σοηιρτοποοηιοπί εἶδ ἴα Ὁ ΡΡ 6, οἱ 

πιὸ πη 5 Πρ] οπιθηΐ ἐὰ φμθΡγο, Ναἰ5. ἰὰ ἴγὰ- 

ἀποῦοη ΠΙςτόγα]ο ἀοπηθ τ 5615 θ16π ΡΪ 15 

ὀπουρίηαθ. Ὠιάγπι : διότι πάντων ὅχπα- 
νητιχός. (ὐεὲβ. πιοῖβ 41, ἀὰπβ ἰὰ ποῖίθ, 
δαϊνοηὶ 1 Ἰπιουρυόζατοπ ὅλον αὐτόν, οοη- 
νἱοηποηΐ πλθιχ ἃ [ἃ ἐγαἀ ποίιοη ΤΠ όγαἰθ. 

140. Νειόθεν, ἴοιτ ἃ αιτ ἀπ ἰοπά. .6λο- 

ἰΐος : ἐχ βάθου:, χάτωθεν. ΑΡΟ]]οΠΙα5, 

αἀ᾽ ἀργὸβ ἀρίομπ : ἐχ τῶν ἐσχάτων μερῶν. 
Ομ οοπῃϑιίἀόγαϊξ νειόθεν σοιηπιθ ἀπὸ 5γη- 
60Ρ6, ρου νειατόθεν. Επδίαίῃθ : συγχόπ- 
τεται δὲ τὸ νειόθεν, ἐκ πρωτοτύπου 
τοῦ νειατόθεν. --- Τρομέοντο. Ζέποάοϊίε 
Ἰϊσαϊξ, φοθέοντο. Μαϊ5 φούεῖσθαι, ἀ4Ππ5 
Ηοπιὲτο, 5 σπιῆο Μῶν", εἴ πῸπ Ρὰ5 ογαϊπα δ, 

Τ᾽ Ἅ1ΠΠ|6ὰν5 Ἠοπιὸγθ, ἃ νοΥ5 2ὅ, Ῥγοῦν 416 
τρομέοντο ε50 ὈΙθπ 16 τποῦ ῬρΌρτα : ὡς δ᾽ 

αὕτως Μενέλαον ἔχε τρόμος. --- Φρένες 
Θ5Ὁ ἸΟῚ ἀΔΠ5 50 5615 ΡΓΌΡΓΟ, [6 εἰϊαρίμναρηϊ. 
1,65 δηΐγα!]] 5. α᾽Α ΡἈΠΙΘΠΊΠΟῸΠ ἰγ 655} 1] 16. 

41-14. Ἤτοι ὅτ᾽.... Τουῦ 6ϑὲ δριτατοη 
οἵ ταπηα]ῖα 9,62 165 ΤΡουθηβ, (658 σοι 6 
πη6 [δῖα ἀπΐουν (6 Ἰθὰ}5. πλ1}16 (εχ. Τουΐ 

ϑϑὶ δ] ποθ. δὲ {υιϑίοϑϑθ ἀλπ5 [6 Θὰ ΠΡ 465 

Οτθοβ. Ομ ἀϊνγαὶϊδ αι Ταοϊΐο, ἡππαίος, 1, 
1 ΧΥ,, 5᾽6ϑὕ δοῖνθηι 46 66 Ῥᾶββϑᾶρθ, ΠΠ ροὶπὲ 
τη σοπίγαβίβ 560} 800 6 : οἵ 5δοη (ὑδυ ἈΠΟ 5 

Ῥά556 1ῃ6 πιδιιναῖδ6. παῖδ ΘΟ πη6. Ασαπιοπι- 

ὭΟΠ : « Νὸχ μον ἀϊνοιδὰ ἴῃ 1605, 4πιιπὶ 

« Ἰγαν]α}} [8815 Θρα]15, Ἰθῖο οαπέα ἀπὲ ἔνποὶ 

« Β0ΠΟΓ6 5. Ὀ]θοῖα νά]! πππ ἃς γΘϑυ ἀπ ἴ65 

« δ 1{ι5 σοπηρ]ογθηῦ; ἀρὰ Ἀοιπᾶποϑβ ἰηνὰ- 
« [6 ἰρπθδ, ἱπίογυιρῖς σοθθ5, αἰσιθ ᾿ρ51 

« Ῥάβϑίπη Δα] λοουθηΐ σν}10, ΟΡ ουγασοπὲ ἴθη- 
« ΤΟΥ115, ἸΏΒΟΠΊΠΟΒ. ΠΊΔΡΊ5 ΤᾺ Π| ΡΘΡΥ ΘΊ]65: 

« ἀπορπλ πο ἴουΓα αἶγα {{165.... Ὁ 

12. Ἰλιόθι πρό, ἃ ΠΙοπ δα ἀνδηΐ, ο᾽ δϑῦ- 

ἃ- ἀἴγα δὴ ἀνὰηΐ α᾽ ΠΙΟοη, 
18. Αὐλῶν, εἰδίαγιυμ; συοίγγων, "δέι- 

ἰαγιιηι. 1,65 ΤΊΤΟΥ η5 ἀναϊοπῖ 1ὰ τα Ἰοηριιο, 

6 ἴογπιθ 46 ἢαροο]οῖ, οἵ ’ὰ Πὰϊε ἀθ Ῥὰῃ 

[αττ6 ἀ6 ἵπναῖχ πιχίαροβόβ. Π] οδὲ ρρορα ]}6 
46. ἰὰ ργϑιηϊὸνο π᾿ όϊαιδ ρεγοέθ {πὸ ἀἶὰπ 
οὰ ἄδυχ ἰγοιβ, δὲ 486 ᾿᾽δαΐγο τι ναὶξ Ρ 85 
Ρἰι5. 46 υαῖγα ἵπνδυχ. 

1ὅ. Ποοθελύυνους;, ὁπ ἃθοπάδπορ. ἡ ΟΥ6Ζ 
Ϊὰ ποῖ ΧΙ, 130. 

16. ὙΨόθ᾽ ἐόντι Διί, ἃ Ταρίτεν 4αὶ δϑῦ 
ὁπ. μᾶσΐ. (ὐδδὲ πὸ βογίθ ἀ᾽ οἰϊυαπάθ χαΐα - 
ΒΑΤΙΘΙΠΠΟΠ [αϊδ ἅτ πηαῖζγο ἄπ οἷα] ; δὲ οϑεϊο 

οἴϊναπα 6 δϑὲ ὑπ ΤΘΡΓΌΟΘΝΘ δὰ δοίίοπ. 1,65 
ΑἸοχαπάγιηβ. δχρ!αμίθηΐ Διί, ποῦ μοϊηΐ 
ΘΟΙΏΠη6 τιη6 ἀόροπάλποθ 6 ἕλχετο, πιλὶβ 

οοιηπιθ. ᾿᾽ οἴου ἀπο 6]] 1056. ΠΥ ἃ, 5βϑῖοῃ 

Θχ, ππ ῬΑΡΈΟΙΡ6 βουβ-θηΐοπάι (56. ρἱαϊ-- 
δπαπί, οὰ ἴουξ πο ποῦ 46 66. σθῃγο). 

ϑολοίϊες : λείπει τὸ ἀποδυρόμενος. 
19. Εἰ, σὲ Μονίδ, αῇϊη ἀθ νοὶν 51; δῇπ ἀθ 

ΒΆΝΟΙΣ 5]. --- Οἱ σύν Ροὰν σύν οἷ : οἰε) 
60, ἅνοο [1 (Νοβῖου), 



[Χ] ΙΔΛΙΑΔΟΣ Ικ. : ὁ 

5 χω δ Χ ς δ 7 ἀμφὶ δ᾽ ἔπειτα δαφοινὸν ἑέσσατο δέρμα λέοντος, 

αἴθωνος, μεγάλοιο, ποδηνεχές᾽ εἵλετο δ᾽ ἔγχος. 

Ὡς δ᾽ αὕτως Μενέλαον ἔχε τρόμος (οὐδὲ γὰρ αὐτῷ οὗ 
εράς,, 

ὕπνος ἐπὶ βλεφάροισιν ἐφίζανε), μή τι πάθοιεν 
ϊ 

ἊΣ 3 “ ἊΗ ο ο ᾿ ΕΚ ὑΡῸς ᾿ 

Ἀργεῖοι, τοὶ δὴ ἔθεν εἵνεκα πουλὺν ἐφ᾽ ὑγρὴν 

ἤλυθον ἐς 'ΤΤροίην, πόλεμον θρασὺν ὁρμαίνοντες. 

Παρδαλέη μὲν πρῶτα μετάφρενον εὐρὺ χάλυψεν 

ποιχίλῃ, αὐτὰρ ἐπὶ στεφάνην χεφαλῆφιν ἀείρας 80 

θήκατο χαλχείην ̓  δόρυ δ᾽ εἵλετο χειρὶ παχείῃ. 

Βὴ δ᾽ ἴμεν ἀνστήσων ὃν ἀδελφεὸν, ὃς μέγα πάντων 
Ἀργείων ἤνασσε, θεὸς δ᾽ ὡς τίετο δήμῳ. 
γχλλ 9 εὐὔδο μμς, δ δ τ ᾿ Τὸν δ᾽ εὑρ᾽ ἀμφ᾽ ὥμοισι τιθήμενον ἔντεα χαλὰ, 
νηΐ πάρα πρύμνη τῷ δ᾽ ἀσπάσιος γένετ᾽ ἐλθών, 38 

Τὸν πρότερος προσέειπε βοὴν ἀγαθὸς Μενέλαος " 
ο 5,“ ..} ς 

Τίφθ᾽ οὕτως, ἠθεῖε, χορύσσεαι ; Ἢ τιν᾽ ἑταίρων 

ὀτρυνέεις Τρώεσσιν ἐπίσχοπον ; Ἀλλὰ μάλ᾽ αἰνῶς 
δείδω μὴ οὔτις τοι ὑπόσχηται τόδε ἔργον, 
ἄνδρας δυσμιενέας σχοπιαζέμεν, οἷος ἐπελθὼν 40 

γύχτα δι᾿ ἀμόροσίην " μάλα τις θρασυχάρδιος ἔσται. 
Τὸν δ᾽ ἀπαμειθόμιενος προσέφη χρείων Ἀγαμέμινων᾽" 

Χ Χρεὼ βουλῆς ἐμὲ χαὶ σὲ, Διοτρεφὲς ὦ Μενέλαε, 
Ὰ ΝᾺ Φ “ ΓΑ Ύ λδὲ ἥ 
χερδαλέης, τις χεν ἐρυσσξται ὴ ες σαῶώῶσξι 

3 ἢ Ἀ᾽ κρε ἌΡΟΚΙΟΝ ΓΟ ὰ- 7 ἴον ΠΕ 
Ἀργείους χαὶ νῆας, ἐπεὶ Διὸς ἐτράπετο φρὴν. αὅ 

Εχτορέοις ἄρα μᾶλλον ἐπὶ φρένα θῆχ᾽ ἱεροῖσιν. 
ο Ὁ Δ.) 

Οὐ γάρ πω ἰδόμην, οὐδ᾽ ἔκλυον αὐδήσαντος, 
χ Δ. 5. ὦ δ ῇ ἘΡυε ΟΝ 7 
ανοὸρ ενᾶα τοσσᾶοξε ξῦμιξῦ Εν ημᾶτι μηπτίσασθαι, 

ὅσσ᾽ Ἕχτωρ ἔρρεξε, Διὶ φίλος, υἷας Ἀχαιῶν, 

26. Μή, πὲ “ονέθ, 46 Ῥϑιν 4π6 : γβάοιι- 
ἴὰπῦ 416. -- Ιάθοιεν. Οἰιεϊ 65. τοχίθβ 
ΔΗΓ(π65 ρογίαϊθηΐ πάθωσιν. 

27. Πουλὺν ἐφ᾽ ὑγρήν, 51 1ὰ γαδὲθ ἀεέ- 
γηϊαδ : συ ἴὰ Τγ6 Ἰπηη 6 Π56. 1,6 πηοῦ ὕγρήν 
ἐδ ᾿᾿όριΠπξῖθ ᾿τῖβθ βοὰν ἰο βι διαπε- οἱ 
πουλύν, ἀὰλῃς95 Ηοπιὸγρ, 6ϑὲ ἃ 1ὰ [ο]5 πηᾶδοα- 

"πὶ εἰ Γέμπαϊπιπ, Οἱ ἀἰγαϊδ, ἐπ ΡγΌ56, πολλὴν 
ἐπὶ θάλασσαν. 

90. Στεφάνην, ὑπ οὐδάιιθ. [οἱγ ’ὰ μᾶνι16 

δϑὲ ρυ 586 ρου ἰδ του; ον στεφάνη 5] σῃ [6 
ΡῬΓΟΡγοιηθηΐ ἰδ σορονὰ ἀπ οά84ᾳ6, οΓὰ δας 
6:5. ἌογεΕ2 ἰὰ ποῖθ ΥἼ1], 12. 

38, Ὀτρυνέεις ρΡοὺν ὀτρυνεῖς, ἰαΐιχ 
α᾽ ὀτρύνω : να5-ἴὰ Ιᾶποον ὃ [ἃ ἰθφοη νὰ]-- 
δά ὀτρύνεις (ἐαποθε- ἔμ 3) νονῖθηξ ἀὰ 

πηδπη8 56η5. ϑδολοίϊος : ὄνῃρημένως αἱ Ἄρι- 
στάρχου τὸ ὀτρυνεεις. 

43. Χρεώ ἅνὲο Ἰ᾿ποσυπει, ογο, [ἰἃ 
μποίε ΙΧ, τῦ, 

1--ὄὄ 25 
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αὔτως, οὔτε θεᾶς υἱὸς φίλος, οὔτε θεοῖο. 50 

Ἔργα δ᾽ ἔρεξ᾽ ὅσα φημὶ μελησέμεν Ἀργείοισιν 
δηθά τε καὶ δολιχόν" τόσα γὰρ χαχὰ μιήσατ᾽ Ἀχαιούς. 
Ἀλλ᾽ ἴθι νῦν, Αἴαντα χαὶ Ἰδομενῆα χάλεσσον, 
ῥίμφα θέων παρὰ νῆαχς᾽ ἐγὼ δ᾽ ἐπὶ Νέστορα δῖον 

εἶμι, χαὶ ὀτρυνέω ἀνστήμεναι " αἴ χ᾽ ἐθέλησιν δ8 

ἐλθεῖν ἐς φυλάχων ἱερὸν τέλος, ἠδ᾽ ἐπιτεῖλαι. 

Κείνῳ γάρ χε μάλιστα πιθοίατο᾽ τοῖο γὰρ υἱὸς 

σημαίνει φυλάχεσσι, καὶ Ἰδομενῆος ὀπάων, 

Μηριόνης τοῖσιν γὰρ ἐπετράπομέν γε μάλιστα. 

Τὸν δ᾽ ἠμείδετ᾽ ἔπειτα βοὴν ἀγαθὸς Μενέλαος" ἡ θὺ 
Πῶς γάρ μοι μύθῳ ἐπιτέλλεαι ἠδὲ χελεύεις; 
Αὖθι μένω μετὰ τοῖσι, δεδεγμένος εἰσόχεν ἔλθης, 

ἠὲ θέω μετὰ σ᾽ αὖτις, ἐπὴν εὖ τοῖς ἐπιτείλω ; 

Τὸν δ᾽ αὖτε προσέειπεν ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων᾽ 
Αὖθι μένειν, μή πως ἀῤροτάξομεν ἀλλήλοιϊν 66 

60. Αὐτως» δζο, σοιηπηθ οα Ἶ6 νοὶξ, Αραὰ- 
ΠΙΘΙΠΠΟΙ δοπϑίαϊθ δἰπιρίθιηθηῦ 16 [αι 465 
δισοὺβ ἱπουὶβ 4 δοῖου. Οὐθ] {165-η5 ργό- 

οἰβοπὲ ἃ τουῖ 6 5βδθη5 ἀ᾽ αὔτως ἀλη5 66. Ρᾶ5- 
Βᾶρσα, Καϊοι ὉΙάοῖ : σέο αἰϊνῖπο αἰιαϊζῖο. 
11] οδὶ νγὰϊ 4 Ἠδοΐου π'εϑὲ {15 πὶ απο 
ἀέεθϑα πὶ ἀπ ἄϊδθα; Π|ὰ158. ΑσδΙΠΘΙΏΠΟΙ 

υἱοὶ ἀ6 αἶγα 1ὰ]- πιόπιθ, νογ8 40, 416 7- 

Ῥὶϊου ἃ Ῥουγ ἀργόα}}}05 165 βδουϊίιοοβ αθο- 
10Υ, οἵ 4] 165 ργόϊὸγϑ ἃ ὁθιχ 465 Οὐθοβ : 

μᾶλλον ἐπὶ φρένα θή(χε). Ἡδοῖον ἃ ἄρῃς 
16 βθβοοιτῷ 46 Ζυριΐει. 

561-52. Ἔργα.... 61:5. τηλγαμές. ἀ᾽0}06]8 
ἄδη8 16 πηαπυβοῦ 46 Ὑρηΐϊβθ. ἀναπὶ Ατὶ- 
δ[Άσ 46, ΑὙϑορ μᾶπο ἀθ Βγζᾶποβ 165 ἀναϊῦ 
εοπάαπιηόβΒ. ΠΙπάονί τηθὲ ο05 ἄθιχ ὙῈΓ5 
οηΐθ ὁγοομοῖθ. ῬΘΚΚΚΟΡ 165. στα]οίϊθ ἅτ 1015 
ἂς 14 ρᾶρθ. Μαΐβ 1ὰ τόρόιοη ἀ6 ο6 φυὶλ- 
σαιηθποη ἃ 46]ὰ ἀἰϊ π᾿ 6δὲ βοϊπὲ πὸ σ͵οϑο 
πα} 6. Οὐδὲ τἰὰ Ποιαμηθ. ἔπη 411 ῬΡᾶ 116 : 

ἑαιιοἱονίαι σομιηιοίϊ, σοτησαθ ἀ1: Ῥοῖμα ἃ 

ῬΙΌΡοΒ ἀ6 δηϑά τε χαὶ δολιχόν. Οπ μοαυΐ 
ἈΡΡΊΊΖαΘΙ οοἴα Θχοο]οπίθ σοιπάσαπθ ἃ 1᾽6α- 
801 0} ]6 ἀἄδ5 ἄδιιχ γὑ6}8. 

δά, ἸΠαρὰ νῆας, νεῖρο ἐπὶ νῆας. δολο- 
ἐϊθ5. : Ἀρίσταρχος, παρὰ νῆας. 

50. Ἱερὸν τέλος, 16 ]» 110. βαογό, 1,68 
Θ᾽ Οβϑορταρ} 65 ἐγ εἰδαϊθιΐ ἱερόν μὰν μέγα, 

διαπά, Ατὐιϑίαγαθ θηθη ἃ ο6 πιοὲ δὰ μ᾽Ὸ- 
ῬΓΘ, Ἐπ οἰϊεξ, δθιχ αὶ υϑ]οπὶ ροπάαπὲ 
46. 165. διιῖγοβ ἀουπιθηΐ, ΤΘΙΏ 1556 η8 ἘΠῸ 

ΤΟ ποίη βαογέθ : τάγμα θεῖον, ἐπειδὴ τοῖς 
ἄλλοις χαθεύδουσιν ἄδειαν αὐτοὶ πα- 
ρέχουσιν ἐγρηγορότες. 

67. Υἱός. (δ δ|5 ἀ6 Νοβϑίουῦ ἐΐαϊὲ ΤΏνασυ - 
πηιδά6. ὕογεζ ΙΧ, 81. 

ὅ9. ᾿Ἑπετράπομιεν, 5ουπεαπίοεπάα τοῦτο: 
ΠΟΙ ἃ 0 Π5 οοΟμῇό οοἴξα ΓΟ ποί!οΠ, 

6Ι, Πῶς γάρ, φιμοπάανι ἐρίέμν πιοάῖο. 
ΜίομόΙ]α5 ἀοθιπαπάθ ἐ65 1π5 ΠΟ ἴΟ Π5. 58} 66 

4} ἀενγὰ ἔαιγθ, ππθ ἴοϊ5 ἸΘΘΟΙΏΡΠ16. 58 

ΘΟΙΩΠἸ58ῖ0π. 1 πὸ ἴαπε Ρὰ5 ἔγαάπνα : α Οἷ6 
126 ῬΥΘϑουῖ5-ία Ἰὰ ἢ »» ΘΟΙΏΠῚΘ 5} ΘΧΡΥΪπιαὶξ 
{π6] 46 ὀξϊομποπιθηΐ, 

62. Μετὰ τοῖσι, ἄνεο δὰχ (ανθο Α]ᾶχ οἱ 
Ἰαοιπηέμηόε). 

θὅ. Αὖθι (]ὰ), Ξουβ-δηΐοπάα μετὰ τοῖσι, 
ἅγθῸ διιχ. --- Μένειν (νισπε), 111 ΕΠ 
ἄδη85 16 56Π5 46 1 Ἰπηρόγναι, --- Ἀδροτάξο- 
μὲν ἅμ. 8.) ποῖ, ροῦν ἀδροτάξωμεν : 

αδενγγελει, ὝΤΟ]16 οϑὲ ᾿᾿οχρ]οαίοπ, 465 πηο- 
ἄθυπο5, Π.6 νοῦ» ἀδροτάζω 56 γαϊζοῃθ δα 

οἴοι ἃ ἁμαρτάνω, μὰν ἰὰ ἴοτιαθ ἤμόροτον 
ῬΡοὰν ἥμαρτον. Οὑνεα5. ἁἀπηοὶ οδῖϊ ἐἐγ - 
τποϊορῖθ, Ομ ] {185 ἃποῖθηβ 16 τὰρρογίαϊοπε 

ἃ βροτός ου ἃ ἀδρότη : βροτοῦ ἀποτνυγΞ 
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- ᾿ ᾿ Ἁ " ᾿] 5" ι΄ 

ἐρχομένω πολλαὶ γὰρ ἀνὰ στρατόν εἰσι χέλευθοι. 

φΦθέγγεο δ᾽, ἣ χεν ἴησθα, χαὶ ἐγρήγορθαι ἄνωχθι, 

πατρόθεν ἐχ γενεὴς ὀνομάζων ἄνδρα ἕκαστον, 

πάντας χυδαίνων᾽ μηδὲ μεγαλίζεο θυμῷ. 
Ἀλλὰ χαὶ αὐτοί περ πονεώμεθα " ὧδέ που ἄμιμιν ᾿ 70 
γᾷ Ὰ φὸΣ , ῳ ό - 

ΘῸς ξῖο γεινομεένοισιν ιει χαχοτητα βαρεῖαν. 

Ὡς εἰπὼν ἀπέπεμπεν ἀδελφεὸν, εὖ ἐπιτείλας. 

Αὐτὰρ ὁ βῆ ῥ᾽ ἰέναι μετὰ Νέστορα, ποιμένα λαῶν ̓ 

τὸν δ᾽ εὗρεν παρά τε χλισίῃ χαὶ νηὶ μελαίνῃ, 
ΟΥ̓ φὐνις ἄΡλχαῦοι 20 εὐνῇ ἔνι μαλαχῇ ᾿ παρὰ δ᾽ ἔντεα ποιχίλ᾽ ἔχειτο, 75 

ἀσπὶς καὶ δύο δοῦρε, φαεινή τε τρυφάλεια. 
Πὰρ δὲ ζωστὴρ χεῖτο παναίολος, ᾧ ῥ᾽ ὁ γεραιὸς 

ζώννυθ᾽, ὅτ᾽ ἐς πόλεμον φθισήνορα θωρήσσοιτο, 

λαὸν ἄγων᾽ ἐπεὶ οὐ μὲν ἐπέτρεπε γήραϊ λυγρῷ. 

χἄνειν, τηλπάιθν 800 Ποιηπιθ; ἐν ἀδρότῃ 
ἀποπλανᾶσθαι., οΥγον ἀἄδπ5 ἰὰ πυϊΐ. Να]5 

Ἐπβίατηθ, αὶ ἀοπμηθ 665. Ἰηϊεγργόϊζαμοηδ, 

ΠΟῖ5 ἈΡρτομα «π᾿ ὉΠ ΘΧΡΙΙΖιιαξ ἀιι551 ἀόρο- 

τάζω μὰ ἁυαρτάνω. ὙΟΙΪοὶ 58 ποία : 
ἐν δὲ παλαιῷ χατὰ στοιχεῖον λεξιχῷ 
γράφεται οὕτως ᾿ ἀδρόταξις, ἁμαρτία, 
διαμφόδησις, χαὶ ἀδροτάξομεν; διαμφο- 

δήσομεν., ἁμαρτήσομεν ἀλλήλων. Οεῖ ἃπ- 
οἷεπ ἀϊοοηπαῖτο ἃἱρμαθόμααθ. οἰ μὰν 
Ἐπδίατῃθ, ργοῖνα 4αἾΟΙ 165 ΡΒ] οΙοριιο5 
τη άοσπο5 π᾿ οπί ρὰ5 Ἰηγθηϊέ σταπα᾽ ὁΠ056. 
Οε απ ποῖῖα ναπΐθ Θοτηπη6 ἀπ6 ἀέοοιι- 
γογίρ, ἐζαϊε νυ]ραῖτα ἀλη8 165 ξ00]65 1] Υ ἃ 

ἀἰχ--μυϊς οοηΐβ Δη8, 
68. Πατρόθεν ἐχ γενεῆς (α ρμαΐν6 6: 

δέζηρ6 διια) πθ 5ἰσῃῖβθ ροϊπέ, μὰν 6 ποπὶ ἀθ 
850Π Ρὲγ6 δὲ ρὰγ οθιιχ 468 565 ἃποδίγϑϑ, Π1Δ15 
θα !θπηθαΐῖ, ῬὰΡ 16 ποπὶ ῬαϊγοΟΠΥΙΠΙ116 δ1ι- 
4161 1] ἃ ἀγοὶξ δὴ νϑγΐα 46 δὰ γὰθθ. ϑἂ- 

ΠΙΘΙΏΠΟΠ τϑοοπη πη η46 ἃ ΝόηέΪα5 48 Ἰοϊπἀγο 
τι ΠΟΠῚ ΡΥΌΡΓΘ ἀ6 μη 16 σΌΘΥΓΙΘΙ 16 {16 
ἀδ ποῦ ]θ556 ἀὰ σΌρυυΙου, 16 Βα ΡΠΟπὶ 486 [υ] 
ἃ Ἰόραέ 50η ρὸτα. ΟἾ 688 ὑπ6 ἴαφοπ ἀ᾽ οπουον 
οδιχ σα Π ἌΡΡΕ6]|16. Οδροπάδπι. πάντας 

χυδαίνων ἱπάϊχαθ 46 Μέμπέ]α5 ροῦνΓγα ἃ] - 
ἰοῦ ἃ Π᾿Δρρθι]αΐοπ ρμαϊγοπυ παι ΠΕ 118 
σΟΙ ΡΠ] πηθηξ ραν ἔοι] 16... 1,1-πηόμηθ, {αὰῃ ἃ 1] 
ὄν! ΝΝοδῖον, 1 Ω6 58 οοῃΐθηΐθ μὰ5 46 αἀἱγο, 
γο15 87, ὦ Νέστορ Νηληϊάδη : 11 α]οιῖίθ, 
μέγα χῦδος Ἀχαιῶν. Τὰ τηαηϊὸγα ἀοπὲ Αρὰ- 

ΤΩΘΙΠΠΟῺ 5Ὗ ΡΙΘπά πουϑ χόνο]θ 1 τηδληϊὸνα 

ἀοπὲ Μόπό[α8 ἀθννὰ 5 Ὁ ρυθπάνθ, ἀραπιβχη- 
ΠΟ Π6 Τϑπιοπίθ αυ᾽ὰ Νέϊόο: πηὰὶ5 1] Πατίθ 
Ἰ᾿ ἈπιΟ απ ΡΓΟΡΓΟ ἄπι νἱθ Πὰν ἀοπὲ 1] ἀέ- 

γΆΠΡΘ [8 5ΟΠπΊΠΊ01}, ΤΔη5 165 θη ρ5 Πἰβίο- 
ΤΊ 165 τηόπηθ8, οΠδοιια Ἰοϊρηαὶς ἃ 50Π ΠΟΠῚ 

16 ποπὶ ἀθ 80ῃ ρὲγδ: οἵ ο᾽ ζαῖν [αν Βοη- 

ὭθιιΡ ἃ τὰ ΒΟπιηθ, 416 46 γάρρεοϊθν, δῇ 
Ἰὰϊ ραυ]απέ, 1" πομπαπηθ ἀοπὲ 1] ὀΐαῖς 6415. ΝῚ- 
οἶαβ, ἀδπ8. ΤΗπογάϊάε, ὙΠ, τιχιχ, οποοι- 
ΤΆΘΘ 565 ΓΥΓΟΓΆΡΠΙ165 ΘΟΙητη6 τἀπὶ ᾿όγοβ 4 ἢο- 

πηὸλα ΘΟ ΓΆΡ ΘΙ 8565 ἈΠῚ15: πατρόθεν τε 
ὀνομάζων χαὶ αὐτοὺς ὀνομαστί. 

09. Μηδὲ μεγαλίζεο, πόὶν σιιρονδίας, οἱ 

πΠΘ6 ἴαϊβ μὰ5 ἴα ἔθν : οχέεαϊθ οοιΐθ οοπ- 
ΤΆ 55101 58Π5 Τόριισ ΠλΠ66, 58η5 ἴθ ἀδπηλπάθν 

81 ο᾽ δὲ ἰοποίϊοπ ἀ8 ὑγροὶ. (δ 4 5βϊξ ρσόοινα 
416 16118 68: 1ὰ ρεηβέβ ἀ᾿ Αραπηθιίποι. 1,65 
οἰγοομπϑίαποθϑ Π6 μογπιρέϊζοπι ροϊπὶ ἀπ ἀ6-- 
Ἰιοαΐθ556 ταίπηόοθ. ΤΠ ἰααξ φὰθ ἕοαΐ 16 πιοπάς 

886 πηοϊία ἃ ᾿Ἄαννο. 1,6 βαϊαξ ἀ6 1 ἀγπχόθ 
εβῦ ἃ ε6 ρυῖχ. 

71. Τεινομένοισιν, παδοθπίίνας. Τιὰ 465- 
πόθ ἀθ οβδσιιθ μομπημηθ ὀΐαϊξ γόρ]όθ ἀὸβ 

ΗΙπδίαμι. ἀθ δὰ παϊδϑβαποο, ὕογεζ ΧΧΙΥ͂, 
209-211. 

77. Δωστήρ, 16 φοἰπίπγομ. ὕογοζ, [Υ, 

182, ἴὰ ποίθ δι ζωστῆρος ὀχῆες. --- Ὃ 
γεραιός, 1Παδῦ 6. ν 91} γα, 

79. ᾿πέτρεπε, οφάοδαϊ, ἸΝαβέου. ἐΐαϊί 
νἰθιιχ, πιὰ 15. 11 ἀναϊῦ οομδοῦνό Ὧπθ ὁπουρὶθ 
τοαΐθ ὙἸ116, --τ Ομ Ι αιι65. ἰοχίθϑ ἀμε {165 
Ρονίαιοηϊ ἐπέτραπε. 



ὁδ0 ΓΛΙΑΔΟΣ ΚΑ, [Χ] 
3 η ῳᾧΨ " . δι" " 

Ορθωθεὶς δ᾽ ἄρ᾽ ἐπ᾿ ἀγχῶνος, χεφαλὴν ἐπαείρας, 80 
3 γὼ, , ΟῚ ε , γβ Ἔ 
Ατρείδην προσέειπε χαὶ ἐξερεείνετο μύθῳ 

Ἂ “- " “ 
Τίς δ᾽ οὗτος χατὰ νῆας ἀνὰ στρατὸν ἔρχεαι οἷος, 

Ῥυῖῃ ς ωἣ ᾿) ο᾽ 

νύχτα δι᾿ ὀρφναίην, ὅτε θ᾽ εὕδουσι βροτοὶ ἄλλοι; 

[ἠέ τιν᾽ οὐρήων διζήυινος, ἤ τιν᾽ ἑταίρων :1 ι" Ὁ 6 - ἰὶ ΡΥ Ι ς θ9ω Ἂ 

Φθέννεο “δ᾽ ν᾽ ἔ(ο)" : ᾿ς ᾿ἸδδΡ ὟΝ Ι τε δέ τ ἔτ, ἔγγεο, μη ἄχεων ἐπ ἐμ ἐρχεο᾽ τίπτε ὁὲ σε χρεω:; 80 
νλ δ :᾿ , ἢ " ἄρχον προς 2 " ᾿ 

Τὸν ὁ ἡμείοετ ἔπειτα ἄνας ἀνὸρῶν Λγαμέμνων 
Ἔ , - “γὼ ἣν 3 ὼ 

Ω Νέστορ Νηληϊάδη, μέγα χῦδος Ἀχαιῶν, 

ἱ 

7 2 δὺ 3 7 ᾿ ᾿ Π 
γνώσεαι Ατρειδὴν Αγαμέμνονα, τὸν περί πάντων 
Γ 4 ἊᾺ " “ “4.9 

Ζεὺς ἐνέηχε πόνοισι διαμπερὲς, εἰσόχ᾽ ἀὐτμιὴ 

ἐν στήθεσσι μένῃ, χαί μοι φίλα γούνατ᾽ ὀρώρῃ. 90 
Ἷ Ἧς νῦν ᾿ “ 5. “δὴ ἐὰν Ἵ “ 

Πλάζομαι ὧδ᾽, ἐπεὶ οὔ μοι ἐπ᾽ ὄμμασι γήδυμος ὕπνος 

ἱζάνει, ἀλλὰ μέλει πόλεμος χαὶ χήδε᾽ Ἀχαιῶν. 
Αἱ “ο ᾿ Δ ο ἂν νιν "δέ ΣΆ, γῶς γὰρ Δαναῶν περιδείδια, οὐδέ μοι ἦτορ 
ἔμπεδον, ἀλλ᾽ ἀλαλύχτημαι ̓  χραδίη δέ μοι ἔξω 

2 ἥν», ΄ λοπεέοια [ - στηθέων ἐχθρώσχει, τρομέει δ᾽ ὑπὸ φαίδιμα γυῖα. 95 
σα κυ 5» ΟῚ γὼ 
Ἀλλ᾽ εἴ τι δραίνεις, ἐπεὶ οὐδὲ σέ 

ν βροῦν ὁ ᾿ , 

Ὑ ὕπνος ἰχᾶνει, . 
δεὺ τ Σ ΣΝ ἣΧ Ξ ε ξ , " Ὁ εὔρ᾽ ἐς τοὺς φύλαχας χαταδείομεν, ὄφρα ἴδωμεν, 
μὴ τοὶ μὲν καμάτῳ ἀδηκότες ἠδὲ χαὶ ὕπνῳ 

80. ᾿Ορθωθεὶ:.... 1,65. ἀποίθη8. δά πη]- 
γχαϊθηΐ 16 παΐαγοὶ δὲ 1ὰ ᾿θέμιό. ἀπ τα] θὰ 

4.6. ΠΟιι5 γΡνυόβθηξθ 686. νεῦβ. Οπ υοὶὲ τ 

Βοιαπια 4 νοπήναι: ὈΙο πὶ ἀογμλ, δ᾽ 401 

π6 56 ἀδεϊάα 4υ᾽ἃ φστιαπα Ροῖμθ ἃ Φαϊτον 

Β0Π ΤῈΡΟΒ, 
84, ἪΖέ τιν᾽.... εγθ τωᾶγααέ 46 1006] 

ἄδλῃβ 16 πιὰπαποῦῦ 6 7 ΘμΪβο. ΑὙἹϑ[α [6 ἃ 
Ρτοπομποό 1 αἰ μότὸ56. ΘΟ π 6 66 ν6}5, ἃ δὰ τι56 

ἄπ τποῦ οὐρήων. Οη {τα α]δαῖν 66 τηοῦ ΡὰΓ 

φυλάχων, οὐν 1] πὸ ΡῬδιι δῖγο αυρϑείοπ 6 

γος; πιαῖϑ 11 (ἀπάταις απ μὰϊ Τά πι1- 

ἤν οὐρεύς οἱ οὖρος, ὁ6 41] 658 Πρ 0551}}]6 : 

ἀθετεῖται, ὅτι οὐρήων βούλεται λέγειν 

τῶν φυλάκων, καὶ οὐχ ἐχράτησε τοῦ 

σχήματος " οὖρον γὰρ λέγει ὡς χοῦ- 

ρον; τὸν φύλακα" οὐρέα δὲ, τὸν ἡμίο- 
νῶν. (δ πα δομῦ ἄόομο μοϊῃῖ, σοπηπηθ Οἢ [6 

οτος σόπόνα!ομιθμ!,, 65 Ῥ!ΠοΙοριιθ5. τπηὸ- 

ἀδγηθ5 4αὶ οαῦ ὁὰ 165. Ῥ θιμο 5. ἢ Ἰἀόθ αι 

66. νϑῦ5 [ἀϊ΄ἀπ6 ᾿π θυ ρο]ατίοῃ. 

88. Γνώσεαι ᾿Ατρείδην,... Οὐδὲ Ιὸ [ἃ- 

πιοχ ἀόθυς ἀο ᾿᾿Πρλϊβ ὀπίς ἀς Ἀδοιμο : 

« Οἱ, ο᾽ ἐδ Αραπηθιηποῃ, οοδὲ ἕο γῸΪ 4αΪ 

τένθ!θ, δἴς, » Ἐπυὶριάθ. 5᾽ ἐϊαιε ᾿ηϑρὶνό 
α᾽ Ποϊηὸγο; πιὰῖὶ5 Ἀδοῖπα σϑργοάι Ηοχηὸγο 

τοχίμθ! ] θη θ πί, 

89-90. Εἰσόχ᾽ ἀϊτμὴ.... 
609-610. 

94. ᾿Αλαλύχτηυαι, 76 πι᾿σὶθ ἀνθὸ ἴη- 
αυϊόταάα, ΟἾ εϑῖ 16 ραγίαϊξ ραϑϑι αἀλυχτέω 
οὰ ἀλυχταίνω. ἄγνος ἰὰ 5ἰρῃιῇολίοι ἀὰ 
Ῥγόβεπε, ϑολοέϊθς : τεθορύδημαι, ἠπόρημαι. 

96. Στηθέων, ἀἐ55}1}1}06, --α ᾿Εχθρώσχει. 
1.6 συδιη πη!" θη ΝΊΟΙα5 δαὶ στηθέων ἐχ 

θρώσχει, δέραγαπξ ἰὰ ργόροδιξιοπ. ϑολοίϊοο : 

ἄμεινον δὲ ἕν ποιεῖν, ἐχθρώσχει, ὡς 

ἐχτρέχειν. 
98. ᾿Αδηχότες, νυέρο ἀδδηχότες: ἀε δ5οὶ, 

Ἰιὰγ 5865. (6 πποΐ υἱεπὶ ἀθ ἄδος, δροίίε, οἱ 
δΙ5Ώ1Π| 6 ργορυθπιθηΐ, ἐπὶ ἀγαπὲ ἀ5562. Ο᾽ δδὲ 

Τ᾿ εχρ]ϊοδζίοι ἀ᾿ΑὐἸδίαρααθ. Οοιηρανο ἄδην, 

αὐ σαἰιοέαέθηι. Ἐλιδαι 6 : χορεσθέντες, 
ἐπεὶ καὶ ἄδος ὁ χόρος, κατὰ τοὺς πα- 
λαιούς. δολοίϊος : ἀηδισθέντες. --- Ὕπνῳ, 

Ῥὰν 16 δομηπιοι!, ο᾽ οδὑτὰ -αἰν μὰν 16 "ϑβοῖῃ 

Ὕογοζς ΙΧ, 
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"» -“ " , 

χοιμιήσωνται, ἀτὰρ φυλαχῆς ἐπὶ πάγχυ λάθωνται. 
" ε » ν" Ἃ 

Δυσμενέες δ᾽ ἄνδρες σχεδὸν εἴαται" οὐδέ τι ἴδμεν, 100 
͵ ῇ 

«ἡ πὼς χαὶ διὰ νύχτα μενοινήσωσι μάχεσθαι. 

Τὸν δ᾽ ἠμείδετ᾽ ἔπειτα Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ᾽ 
3 Δ, ͵ “ ε ὧν ἵν κὦ 5 “ 

Ἀτρείδη χύδιστε, ἄναξ ἀνδοὼῶν Αγάμεμνον, 
" ω ’ Γ ᾿ 

οὔ θην ἽἝχτορι πάντα νοήματα μητίετα Ζεὺς 

ον. 

ἣ 

᾿" 

χτελέει, ὅσα πού νυν ἐέλπεται" ἀλλά μιν οἴω 

ἤδεσι μοχθήσειν χαὶ πλείοσιν, εἴ χεν Αχιλλεὺς 

10 
δὴ 

» , ᾽ ͵ 7." μ ἘρῚ ἐχ χόλου ἀργαλέοιο μεταστρέψη φίλον ἥτορ. 
[ς "» , 5 ᾿ς 7, 

Σοὶ δὲ μάλ᾽ ἕψομ᾽ ἐγώ ποτὶ δ᾽ αὖ χαὶ ἐγείρομεν ἄλλους, 
5 ϑ - δὴ ὮΝ ὩΣ 

ἠμὲν Τυδείδην δουρικλυτὸν ἠδ᾽ Ὀδυσῆα, 

ἠδ᾽ Αἴαντα ταχὺν χαὶ Φυλέος ἄλχιμον υἱόν. 
Ὰ 

110 

Αλλ᾽ εἴ τις χαὶ τούσδε μετοιχόμενος χαλέσειεν, 
Ὰ ἀντίθεόν τ᾿ Αἴαντα χαὶ ᾿Ιδομενῆα ἄναχτα᾽ 

“ 
Ἂ Ν ες ἐς .) 5 - δὲ ὙΠ: 2. ,“»,1} των γὰρ νὴὲες εαάσιν εχαστάαάτω, Οὐοξ μα εῚ γυς. 

Ἀλλὰ φίλον περ ἐόντα χαὶ αἰδοῖον Μενέλαον 

νειχέσω (εἴπερ μοι νεμεσήσεαι), οὐδ᾽ ἐπιχεύσω, ἘΠ5 

ὡς εὕδει, σοὶ δ᾽ οἴῳ ἐπέτρεψεν πονέεσθαι. 

Νῦν ὄφελεν χατὰ πάντας ἀριστῆας πονέεσθαι 

λισσόμενος " χρειὼ γὰρ ἱκάνεται οὐχέτ᾽ ἀνεχτός. 

Τὸν δ᾽ αὖτε προσέειπεν ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων᾽ 

ἀδ ἀογπῖγ, Απὶ θὰ 46 ἠδὲ χαὶ ὕπνῳ, Ζ2έ- 

ῃποάοῖϊα ἐογίναις ἡδεῖ ὕπνῳ, ε6. 4] εϑὲ ὑπ 

οοπίγθτθθηβ εἰὰπ5 ἰὰ εἰγοοποίαηοθ, ἀγιϑίαγν-ς 

4.6 : μὴ νοήσας τὸ σηυαινόυινον. 
106. ἘἜχτελέει 60 ἀὰ [αΐαν : μεν γοϊεέ, 

ΔΟΘΟΙΊΡ]ΠᾺ. 
108, ᾿Εγείρομεν 651 ὅπ 5.0] ΟΠ ΕΠ ῬΟῸν 

ἐγείρωμεν. 
110. Αἴαντα ταχύν. Α͵αχ 65 ἀΟἸ]έε 

ἐταῖξ, σοιαπιθ ΑΘΒ1 "6. ἢ ΘΟ θα ΤΘΠΟΠημηό, 
ἩἨοιηὸγο εξ ἃ] ]|διγ5, ΧΙΥ͂, 630 : Οἰλῆος 
ταχὺς υἱός. --- Φυλέος.... υἱόν. ΟἾε5: Μόρὸ5, 

Ι6 ἄθνϑα αἀἼΠΠγ556. 865 ἔθη 05 ὀταιθ ἢ Υ ΟἹβὶ 65 
ἀ6 ἐ6}165 ἀδ5 1 οουῖθμη5. Αὐ ἰδέαν ο ἀπ τηοἱ ἢ 5 

Ι6 σομοϊπαις 46 οα νοῦς {10 ; ἣ διπλῆ, ὅτι 
πλησίον τοῦ Λοχροῦ Αἴαντος ὁ διεέγης 
ἐνεωλχήχει. θ΄ ηρτὸ5 6 Οαταίορτι, αὶ (οἢ- 

ἔναῖγο, Μόρὲβ ἐζαιϊτ βέραωγό εἶ Α)αχ μὰν [65 
ΕἸόρις, 165 Αγοι ΐθπς, [65 Ῥυ]θη5, [05 Τὶς 

οὐάἀέπιοπ!θη5, 165 Μίγοόπίοπϑ, 165 Αὐρίθηβ, 
165. 8] απ 1 165.) 165 Αἰ έμιθπς. οἱ 165 Επ- 

βόδθηβ. ὕονο [Π4,| ὅ38-6080, Τοιβ 665 ρειι- 

Ρ]65, ἀδριβ 165 Ἐπ όθη5 54 α πχ ΑἸΠό- 

ΠΙΘη5. 80η ὁπιιπιόνόβ ὄπίρα ἴθὸ5. Γοου θη 5 

Ἃ᾽Α)]ὰχ οἱ 168. Πα] ΠΟ μΙθπ5 6 Μαερὸβ. 

11. Ἀλλ᾽ εἴ τις») Πηλ15. 51 4υθ απ : 
16 βου μαῖα {πὸ 4υεϊφαη ; 16. νοι νὰ 15 

46. φιοϊχαΐπη. ΟὗἾδε. ᾿ ααϊναϊθης. εἶ ἀπ 

᾿πηρόγα τ, δ σύδο οΟΙΠπη6 ἐἢ ἰγϑηραΐθ, (δὲ 

ποις Ἀαϊνίοπς [οἷἶα οἰοσθ, οϑὶ ΒΥ ΠΟΠΥΠῚ6 (6 
}]αϊδοηις εἰ 6 οἰοϑο, --- Τούσδε, δευχ-ρ : 

ὁθιχ 416 16 ναὶθ ΠΟΙΠΊΠΊΘΙ", 
113, Αἴαντα 51η5 ὀρ) δῖ, οἶθϑδὲ ἴα 

σγαπα Α)αχ, Α]ᾶὰχ Π|5. ἀ6 Τἐϊαιηοη. 

118. Ἱπχαστάτω, 
ψαϊδδολιχ Οἀ᾽Α]ὰχ ὀξαϊθηῦ ἅὰ ᾿ΥΟΙΟ ΠΟ 6 

ἰοηιϑιδοίμιθ. 1,68 

ὧς ἈΠόιόθ, τοῦ ἃ [ας ἃ 1᾿ δχίγόιμη! ὁ ἐα 

σα ρ εἶ65 Οὐϑοβ, 
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Ὦ γέρον, ἄλλοτε μέν σε χαὶ αἰτιάασθαι ἄνωγα" 

ΙΛΙΑΔΟΣ Κ. [Χ] 

120 

πολλάχι γὰρ μεθιεῖ τε χαὶ οὐχ ἐθέλει πονέεσθαι, 

οὔτ᾽ ὄχνῳ εἴχων οὔτ᾽ ἀφραδίησι νόοιο, 
" δία, φ ὧν ΝΡ ΔΝ , , 
ἀλλ᾽ ἐμέ τ᾽ εἰσορόων χαὶ ἐμὴν ποτιδέγμενος ὁρμήν. 

ἌΣ: ͵ 

Νῦν ὁ ἐμέο πρότερος μάλ᾽ ἐπέγρετο, καί μοι ἐπέστη᾽ 

τὸν μὲν ἐγὼ προέηχα χαλήμεναι οὺὃς σὺ μεταλλᾶς. 125 

Ἀλλ᾽ ἴομεν χείνους δὲ χιχησόμεθα πρὸ πυλάων 
ἐν φυλάχεσσ᾽ " ἵνα γάρ σφιν ἐπέφραδον ἠγερέθεσθαι. 

Τὸν δ᾽ ἠμείόετ᾽ ἔπειτα Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ᾽ 
Οὕτως οὔτις οἱ νεμεσήσεται οὐδ᾽ ἀπιθήσει 
Ἀργείων, ὅτε χέν τιν᾽ ἐποτρύνῃ χαὶ ἀνώγῃ. 130 

Ὡς εἰπὼν ἔνδυνε περὶ στήθεσσι χιτῶνα᾽ 

ποσσὶ δ᾽ ὑπὸ λιπαροῖσιν ἐδήσατο χαλὰ πέδιλα" 

ἀμφὶ δ᾽ ἄρα χλαῖναν περονήσατο φοινιχόεσσαν, 

διπλῆν, ἐχταδίην, οὔλη δ᾽ ἐπενήνοθε λάχνη. 
Εἵλετο δ᾽ ἄλκιμον ἔγχος, ἀκαχμένον ὀξέϊ χαλχῷ᾽ 130 

βὴ δ᾽ ἰέναι χατὰ νῆας ᾿Αχαιῶν χαλχοχιτώνων. 
Πρῶτον ἔπειτ᾽ Ὀδυσῆα, Διὶ μῆτιν ἀτάλαντον, 

ἐξ ὕπνου ἀνέγειρε Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ, 

φθεγξάμενος " τὸν δ᾽ αἶψα περὶ φρένας ἤλυθ᾽ ἰωὴ, 
ἐχ δ᾽ ἦλθε χλισίης χαί σφεας πρὸς μῦθον ἔειπεν " 

120, Αἰτιάασθαι (δοοι561)., 50115- 6η- 
τοπάπι Μενέλαον. 

124. Μάλ᾽ ἐπέγρετο. Ἱχίοπ ἐουϊναϊξ, 

μέγ᾽ ἐπέγρετο. Μαϊδ5 ε6 π᾿ έζαϊε ψαιιπα οοΥ- 
ὙΘΟΟἢ ἈΥΌΙ αἶγα. ϑϑολοίϊος : χαὶ μήποτε ἣ 

Ἀριστάρχειος οὕτως εἶχεν. --- Ἐπέστη, 
αὐἀοεϊεϊξ, 1] 5681 ἰγουνό Ἰὰ : 11 ἐξαϊς Ἰὰ ἃ 

Ῥοϊηῖ; Οἢ πὰ Ρὲ5 δὰ ἃ 1 ἍΠ16Υ ΟΠ ΘΟ ον. 
Οὐ 4ιι65 -- 8. δηΐθπάθπὶ. πηόπηθ, ἐπ εξ. 

Μα15 Μόέμπόϊαβ πὰ ρὰβ δὰ [)6501η 416 Ῥ 6556, 

ἀ6 Τὰ] Ομ ΠΟ 500 {γὸγο. 
4137. Ἵνα γάρ (μδὲ δηίηι, Ἰὰ οὰ 6δῃ οἰ δι) 

ἐαυϊναιῦ ἃ ἐκεῖ γὰρ (ἐδὲ δρΐηι, σὰν οἾ 681 Ἰὰ 
416).--οΣφιν. Δόποδοίο ὀονῖναϊῖ, μιν. ΜαΪ5, 

σΟμλπη6 16 [αἱς ΟἸθαυν ον Αὐϊδίαυ αιιο, ἰδ τηοΐ 

χείνους ἀπ νθ}8 ρυόοῤφάθης ρύόινο 4}} 

(αν τοὶ ἀπ ΡΠαν16], Δόποι(οϊο [αϊδαῖς, ἃ ἰὰ 

νόλιό, 46 μιν πῇ Ρ]ΕΡ 6] ; πηὰ]8. ΤΊΘὴ. Π6 

Ῥοῦναῖ ΠῪ Δυτου βου, ΑὐἹβίαγαθ : ἔστι δὲ 
ἑνικχὸν μιν. ᾿Πγερέθεσθαι, νμέρο 

140 

ἠγερέεσθαι. .ϑεἠοῖϊος : διὰ τοῦ θ, αἱ Ἀρι- 
στάρχου. 

129, Οὕτως οὔτις οἷ. Οπ δᾳρροβε Ϊἰ6 

ἀἸϊραπημηα, (1 ΟΠ Δηρογαῖ: 16 ἰγοο!όθ θη 

Βροπάῤξε : οὔτις ἔοι. Βοί!θ ργόροβα 4ἠ6 

Ι1τ : οὕτως οἱ οὔτις. ΠῚ Θδῦ Ῥχοβα}}}6 {6 

ἸῬἘβρυῖ συάθ 46. οἱ 5.881} ῬΟῚΡ ΤΟ Πα γΘ 
Ἰοηραθ [ὰ 5011} 6 Πμ8]6 46 οὔτις. 

184, Διπλῆν, ἐχταδίην, ἀοα}}}6 οἱ ἰγὸδ8- 
ΔΙΠΏΊΡ]Θ : 5562 ἈΠΊΡ]6 Ῥοῖ ΘΗΥΘΙΟΡΡΟΡ ἄθιιχ 

ἴοϊ5 186 ΘΟΥΡ5. ογοΖ ἰὰ ποῖθ ΠΠ|, 126. 

νϑοἠοῖϊϊος : τὴν μεγάλην, ὥστε χαὶ διπλῇ 

αὐτῇ χρώμενον ἔχειν ἐχτεταμένην. --- 
᾿Ἔπενήνοθε λάχνη, 56» (εατι) Πονεϑαὲ 

ἐάπιισο. Οὐ ὀῖαιε ἀπὸ ὁτο {6 νο]αθ. 1,6 5615 

γοϑίθ 16 πιόπηθ, δῇ ΤΡΡοΥαης 16 σ ΥὈ06, 

ὁοπηηθ ἰοπὶ “πο] {πε5τ-ιη5, ἃ ἕθω, 54ε6ο, 
γοΥε2 ἰὰ ποίβ 11, 2349 δν ἐπενήνοθε. 

139. Τ]ερὶ φρένα:, οἴνοιο ργοοράϊα, 
ἃ ὰ γόρίοι ἀπ σαι : ἀπ δἰόρο 46 ἴὰ ρεηβόο, 



[ΧῚ] ΙΛΙΑΔΟΣ Κ, 369 

Τίφθ᾽ οὕτω χατὰ νῆας ἀνὰ στρατὸν οἷοι ἀλᾶσθε, 
νύχτα δι᾿ ἀμόροσίην; Ὅ τι δὴ χρειὼ τόσον ἵχει; 

"Τὸν δ᾽ ἠμείόετ᾽ ἔπειτα Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ᾽ 
Διογενὲς Λαερτιάδη, πολυμιήχαν᾽ ᾿Οδυσσεῦ, 

ε ἢ -»Ἥ Ὰ μ" 7 3 7 

μὴ νεμέσα " τοῖον γὰρ ἄχος βεῤίηχεν Ἀχαιούς. 1ηὉ 

Ἀλλ᾽ ἕπε᾽, ὄφρα χαὶ ἄλλον ἐγείρομεν, ὅντ᾽ ἐπέοιχεν 

βουλὰς βουλεύειν, ἢ φευγέμεν, ἠὲ μάχεσθαι. 

Ὡς φάθ᾽ " ὁ δὲ χλισίηνδε χιὼν πολύμητις Ὀδυσσεὺς, 
ποιχίλον ἀμφ᾽ ὥμοισι σάχος θέτο, βῆ δὲ μετ᾽ αὐτούς. 

Βὰν δ᾽ ἐπὶ Τυδείδην Διομήδεα" τὸν δ᾽ ἐχίχανον 150 
ἐχτὸς ἀπὸ χλισίης σὺν τεύχεσιν ἀμφὶ δ᾽ ἑταῖροι 

εὗδον, ὑπὸ χρασὶν δ᾽ ἔχον ἀσπίδας " ἔγχεα δέ σφιν 

ὄρθ᾽ ἐπὶ σαυρωτῆρος ἐλήλατο᾽ τῆλε δὲ χαλχὸς 
ΜῊ Ὁ λάμφ᾽, ὥστε στεροπὴ πατρὸς Διός. Αὐτὰρ ὅγ᾽ ἥρως 

εὖδ᾽, ὑπὸ δ᾽ ἔστρωτο ῥινὸν βοὸς ἀγραύλοιο " 19ὅ 

αὐτὰρ ὑπὸ χράτεσφι τάπης τετάνυστο φαεινός. 
Ὰ Ὰ ἌἜΨ, , ς 

Τὸν παρστὰς ἀνέγειρε Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ, 

λὰξ ποδὶ χινήσας, ὥτρυνέ τε νείχεσέ τ᾽ ἄντην" 

142, Ὅ τι δή ἐᾳυϊναιυὶ ἃ τί δή. Ὁ1- 
ἄγπια : ὥσπερ ἐν ἀρχῇ (νέι5 837) τίφθ᾽ 
οὕτως, οὕτως καὶ νῦν ἀντὶ τοῦ, τί 
δὴ χρειὼ τόσον ἵχει; ἣ δὲ τῶν ἀνα- 
φοριχῶν χαὶ ἀορίστων ἐναλλαγὴ πρὸς 
τὰ πευστιχὰ συνήθης, ὡς χαχεῖ  ὁπ- 

ποίης δ᾽ ἐπὶ νηός (Οἀγεεέο, 1, 1174) 

ἀντὶ τοῦ, ποίας. 
14δ. Βεδίηχεν, ἃ νἹοϊοητέ : ἃ Ορρυϊπηό; 

ΟΡΡυΪ 6. οὐ ΔΟΟΆΌ]6, Οἶδδὲ 16 ρανίαις ἀθ 
βιάω οὐ βιάζω. 

4146. Ἕπε᾽ Ροὺυγ ἕπεο, ἕπου, νιεἶρο 
ἕπευ ((ογπιθ ἐο]]θππε). ϑολοίϊος : 'Αρίσταρ- 
χος, χωρὶς τοῦ υ, ἀλλ᾽ ἕπε᾽, ὄφρα. -- 
Ἐγείρομεν 658 ἂχ δ] πο, μὰν ἐγεί- 

ρωμεν. 
ι47. Ἢ..... ἠέ. 1,466 ἀ᾽ Α][οὐ παῖϊνο (πό- 

τερον, {εέγι.)}})} δϑὲ Ἵοπΐεμιιθ ἄλη5 βουλὰς 
βουλεύειν, ἀϊδοιξοι Ὧπ6 ΟρΤΙΟΠ, 

149, Ποιχίλον,, ναγίτι, οὐπό ἀθ (δϑϑίηϑ, 
1.6 πιοῖ ποιχίλος ἀξ Ρ]1ι5. 4 ἀν εἰδξεπηοπῦὶ 
[ἀροπό. δ, βοηξ 465 ἱπιᾶρσοϑ δὴ γο]ο οἱ 

65. δουϊθιγθ ΘΙ πό65, 1)ὰΠη5 1ὰ ἰλπρυθ 

ἀ65. σἱδοίθϑ ψοϑβιίὀυθυνβ, ποιχίλος ἀοῃπα 
πηξπηθ του οιν5 ἢ απο ρεϊπίαγο, 

160-181, Τὸν δ᾽ ἐχίχανον.... Οεεὶ δὲ 
ἀπ ἰγὰϊξ φανδοίόγ ει ψα6, ὨΙοτηδά 6 εϑὲ δο]άαΐ, 
7υβαιθ ρϑηάδηξ 50π βοιηπι!, 1] π6 ἀοτῖ 

Ρᾶ5 5015 τὰ ἰοἱ( σοιηπιθ {Π|γ556, ϑολοίϊθε ς 

στρατιωτιχὸν τὸ αἰθριοχοιτεῖν" δείχνυσι 
δὲ ὡς οὐ λόγῳ μόνον θρασύς. 

1ὅ2, Κρασίν (οαρἱεῖδιι5) ἀΔΌΪ ρ]αν 161 40 
1 Ἰπυδὶτό χράς, ἐδίο (ἀδπ5 1᾽πδᾶρθ ὀρίααθ, 

χάρη). 
168. Ἐπὶ σαυρωτήοος ἐλήλατο, ὀἐϊαϊοπῖ 

Ῥοιιββόθ5 (ὀϊαϊθηΐ δηξοποέθϑ, ἐϊταϊθπΐ ἢ ΟΠ 665) 

Ρᾶν 16 θοὺΐ ᾿π[όγιθαν. (μὰν 16 θὰ5. ἀα [)0185). 
Οεέίο δχίγόμἐ ἀναϊξ ἀπ6 σαν ῃαν6 ΡΟΙπ8 
6. τπότα], ΡΟ υν 416 16 βολῇ ἃ ΤΘΡῸ5 μὲὰξ 

Ρ]δ πίον 88 ἰᾶποθ δὴ ἴουγθ. Ὀιάγιλα: σαὺ- 

ρωτὴρ δέ ἐστι τὸ ἀπολῆγον μέρος τοῦ 
δόρατος, ὅπερ ἀντίχειται τῇ αἰχμῆ, ὃν 
χαὶ οὐρίαχον χαλοῦσιν. Οη νοῖξ τηδπὶθ 
Θμδαῖτ (τῆλε δὲ χαλκός...) 165 ΡοΙϊηΐ65. 465 
ἸΆποο5 ὈΡΠ]απ ἀὰ Ππαὰΐ 465 ΠΔΙΏΡ65, τ Αα 
Ἰτοι 6 σαυρωτῆρος, Αὐ]δίορμὰηθ ἀς Βγ- 

χὰποθ ᾿ἰδαῖϊς σαυρωτῆρας, ἈΘΟΙΙΒΔ ΕΠ Ῥ]ανΊΟΙ, 

4560. Κράτεσφι ρου χρατί (46 χράς 
οι χάρη, ἰόϊ[6). 

408. Λὰξ ποδὶ χινήσας. Οὐ τιλάπ: 
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Ε Ν ε " “ “ 

Εγρεο, Τυδέος υἱέ" τί πάννυχον ὕπνον ἀωτεῖς : 
-Ὡ 5. Ἂ 

Οὐχ ἀΐεις, ὡς Τρῶες ἐπὶ θρωσμῷ πεδίοιο 160 

εἴαται ἄγχι νεῶν, ὀλίγος δέ τε χῶρος ἐρύχει ; 
Ἂ , “ον ν “"» 5 

Ὡς φάθ᾽" ὁ δ᾽ ἐξ ὕπνοιο μάλα χραιπνῶς ἀνόρουσεν, 

χαί μιν φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα" 

Σχέτλιός ἐσσι, γεραιέ" σὺ μὲν πόνου οὔποτε λήγεις. 
Οὔ νυ καὶ ἄλλοι ἔασι νεώτεροι υἷες ᾿Αχαιῶν, 165 
[ “ ο Ἂ “ οἵ χεν ἔπειτα ἕχαστον ἐγείρειαν βασιλήων 

αγαηὲ ροιι556 «τε ἑαϊοη ; ἐ6 4] δδξ τιπ6 [Δ ἢ 

Ὀἰχανγο ἀθ βοιιββοὺῦ, δὲ ο6 4] πὸ {᾿επΐ δῖι- 
οαπ οομηρίθ 46 Ἰὰ ναϊθὰν ἀπ ποῖ ποδί. Ὀ1ο- 
τηὸδάο δϑὲ ὀΐθηάιι ἃ ἔθυσο ; Ν βίου [6 Ρου556 ἀκ 

Ρἱεά, ποδί, ε᾽ δοι-ἃ- αἶγα ἀὰ ργὸβ ΟΥἕῸΙ] : οἵ 

1! 6 ἴουοθ 6 5005 ἰὰ ραπίθ ἐπ ριρά, λάξ, 

οἱ, 5ἱ "'οη υϑαυΐ, ἀπ [ἅ] 0 πη. ΝὉ15 λάξ, σΟπηπῚ6 

16 Ἰαϊὶπ οαΐα, ἀόδῖσηο τοὰϊ 16 ἐἰθδϑοῖθ ἐὰ 

ΡΙἷθά. (δ π᾿δϑδὲ μὰβ 1301 4] ἱπνθηΐθ οδίϊθ 

ἱπιουργόζαϊοπ, Τίάγπιθ : εὐτόνως τῷ με- 
γάλῳ δαχτύλῳ τοῦ ποδὸς τοῦ χοίλου 
μέρους ἁψάμενος τοῦ Διομήδους ποδός. 
Ἐπιδίατηθ ἰὰ οἰΐθ, πη 15 δὴ 1ὰ ἀδῇ σιιγδηΐ, οἐ 585 

ἀν Οἱ 1 ̓ν 46 1ὰ θΊδη σοι θυ πάνθ, ΠῚ Ποιὶβ5 
αἰ τηόπηθ απ 6}16 οδὲ ἀ᾽ Αὐϊβίαγυααθ, οὰ ἀὰ 
τη 85 1] ποι8 16 ἀοπηθδ ἃ ογΟΙρ : ἔστι δὲ χαὶ 

ἄλλως λὰξ, χατὸ τοὺς πολούοῦυς,-: 
Π ργέϊξευθ, βοῖν 8 ρᾶγὲ, νον ἀδπ5 ποδί 

Ι6 ἀόνεϊορρεμιθΐ ἀθ λάξ : χαὶ ἔστι τὸ 
ποδὶ ἐφερμηνευτικὸν τοῦ λάξ. Μαΐβ 1] 

δπίοπα λὰξ ποδί, ἄπ δοιιέ ἄτι μοι, οὐ πὸ 

Ρὰ5, εἰ ἑαίοιι : γαϊλοθαπὲ λάξ ἃ λήγω, 6 
Τὶ ἀομπαπὶ ἰ6 56π5 ἀ᾽ δα ξδηι 6. Ἰ)ΔῺ5. 66 

οα5- 01, 66. 50η0 165 ἀοἱρὶβ : τῷ λήγοντι μέ- 
ρει τοῦ ποδὸς, ὅ ἐστι τοῖς δαχτύλοις. 
ΤΡεχρυοϑϑίοη λὰξ ποδὶ χινῆσας 56 τείτουινθ 
ἄλλης [Οἀγοοόος, ΧΥ͂, ἀδ; τηλῖ5. ἰὰ, 5610} 
ΑὐἹδίαγααθ, οἷ]. π᾿θϑδὲ Ροϊηΐ ἃ 88 Η]δδθ, 

Ῥᾶτοθ 416 δο]αὶ αυΐοπ ἔνθ! 668 οοποὶιό 
ΘῈΣ ππ ἰἰΐ, οἵ πὸπ ἐΐοπάπι 50 ἰὰ ἴοθυγο. 

Οὐγεϊ8 πὸ ἀοππηα 4116 165 5615 ψῈ]Ο ]Γ65 (6 
λάξ : πεῖξ ἐδ 656, μὲ δὴι ἔισ56, ἄνθος 

16 τὰ], ἀνθὸ ἰ6 ριϑδά. 

169. ᾿Ἀωτεῖς, 5ου[Π68-ἴπ ἢ γοπἢο5-π ὃ 

16 νϑῦθα ἀέω, εἰοπὶ ἀωτέω 56ῃ}}]6. εἰνέ, 

5 σΠ 16. το 6)" οὶ αἰον λυ)". Τιὰ ΘΠ] ραγῈ (65 
ΑἸδχαπἀγίηϑ [αἰδαϊεπὶ ν θην ἀωτέω ἀ᾽ ἄωτον, 

“ειιν, οἵ Ἰὰϊ ἀοππαιθηὶ [6 Ξ6 5 6. θάγρονδ, 

δι. Οπ ἴροόσνθ Ρομνίδηϊ ἀιι551.0 «[ΔΠ5. [65 

ϑολοῖϊθς Σ ἢ παρὰ τὸ ἀέσαι, ὅ ἐστι 
κοιμᾶσθαι. 

160, ἐπὶ θρωσμῷ πεδίοιο, ὑχι Ζιεηιτεῖο 

δαγηρὶ., 810 [ἃ ράστθ Παπΐο 6 14 μ]αΐπο. 
ϑιϊναηξ 165. 50 Π]]δῖθϑ, Θρωσμός ἐξαϊς πῃ 
ΠΟΙ ῬΙΌΡΓΟ., 6 Τλροδηηθ., Ἰὰ ΘΟΠ]ΠἸη6. Ρὰν 

ΘΧΟΘΙΙΘΠΟΘ., ΘΟΙΠΠΊΘ. τὰ ἀπ πάγοις 56 

ποιηπιαϊξ ἰὰ Β61|6-- ΟΟ]]}Π1η6, Καλλιχολώνη. 
Μλ15 165 Δ γ65 βμαδδᾶροθ οὰ Ηοιηὸγα 58 βοχ 

ἀκ τοῦ θρωσμός πἾἸπάϊ] το πὲ φαΐ ππθ ΟΠ 056, 

οἶδϑὲ 416 165 Τγονοπβ, ἐπι ροϊπέ 48᾽}}5 οο- 

σαραϊθηΐ, ἀοπιϊπαῖθηὶ Ἰὼ μ]αΐηθ, 1,6 θρωσμός 
ὁταῖζ τοῦδ 16 ᾿θυγαϊπ ἀ6ρα15 ἰὼ ψηΠ|6 ᾿ α5 4 ἃ 
Ἰ᾿δπάγοις οὰ 16 ϑοαπηαμάνθ οοὰρ 6η ἄθοχ 

1ὰ Ῥ᾽αϊπθ : ο᾽ἐταϊσ ἕοστο [ἰὼ ραγεὶθ 46 1ὰ μ]αῖπο 
βογάόθ μὰν ἰὰ στῖνβ σάποια ἀπ ϑοαπιαπάνο, 

τοῦῦ οοὲ Ἰλιόθι πρό οὰ 165. τη}}}6 ἴριιχ εἰ68 
ΤΊΟΥΘἢ5 ὀΐαϊοπὲ ἈΠ} πΠ|65. 

161. Ὀλίγος δέ τε, νωῖΐρο ὀλίγος δ᾽ ἔτι. 

ϑομοῖτδο,; διὸ τοῦ εἰ, λίγος δὲ, τε, 
αἱ Ἀριστάρχειοι. ΟἸΟΙ 165 τοχίθϑ ἈΠ 165 
ἀοππαϊοπί, ὀλίγος δ᾽ ἀπὸ χῶρος ἐέργει. --- 
᾿Ἐρύχει, αἰϊφείχιοί, 5όρανθ, ο᾽ δβϑδι-ἃτ- αἷγσ 5᾽6- 
ἰθπα δηΐγ θὰχ οἵ ποι8. 

104. Σχέτλιος, ἱπίαλ ρα]. Ἐαβέδιμ : 

ὅτι τὸ σχέτλιος οὐχ ὑόδριστικὴ λέξις, 
ἀλλὰ χαρτερίας, ὅ ἐστι φερεπονίας, ση- 
μυντιχή. Επ οἴϊεξ, 1 ἐξγ πιο] ορὶο δὲ σχεῖν, 
ἔθη} 6, 5ιιδέζηογα, Ἡοταὸνο ρσοηὰ φαοὶ φαοίοϊβ 

σχέτλιος 6ῃ τηλιῖν 4156 Ραγ, ΟΠοχ 165 ροῦτιο5 

Ῥοβιίὀυθινβ ἃ Ηοιϊπὸγχο, σοῦ Δα] ΘΟΕ 5᾽ ΨΚ Ἡ1Ε6 
του] αν 5 για οι όιια;, τιϊςόρα δ, ογϊηιϊποί, 

1660. « Οἵ χεν [| ἔπειτα ἕχαστον [[. 
« Νιμπηθι Ἀπ σ ἸΟΥ 65 1ἢ Χ6 βίρθαια, ΘΟ 16 

« ἸΠ5ΠΑΝΊΟΓ65, 4πὸ ἀΠπίθοΘ θη Π1Πὶ 

« 51π|π| ΤΥ ΓΠΠΊΙ5. δὲ ΘΠ ΠΉἼΠ10} : σχέτλιός 

« ἐσσι 52. γεραιὲ |....» οὔ νυ [Π χαὶ ἀλ- 
« λοι ἢ ἔασι [- Μαϊϊπι 58π6ὸ : οἵ χεν 

« ἔπειτ᾽ ἀν’ ἕχαστον ἐγείρειαν, ᾿ος 688, 
« ἀνεγείρειαν, αὐ 4138, 157. ΕΡΑΠΑΙ [1556 

« νἱ δῖαν μος ἰοοο, αὖ 5806. ἃ}185, Θοπρθη- 

γνρι- 

« ἀϊπαπὶ νοῦ, ἴππὶ βουιρῦισα. οοπἕηπα δὲ 

« Ἀροβίνομ]ιι5 Πορ]θοῖτϑ : ἔπειταξέχαστον.» 

[Βου6.1 Νοι5. ΟΡΟ  ΟΠ5. Ρ6ῖι ἃ Ἰὰ πόσοϑοιτό 

46. ρου (οι ὐπὸ ν [ἃ νου ϑΠἸοαοπ ἀ᾿ Ποπιὲνο, 
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Στ ωον, " Ξ Χ ἣχ ΑΕ, ἌΣ Ζ πάντη ἐποιχόμενοι: Σὺ δ᾽ ἀμήχανός ἐσσι, γεραιέ. 
Τὸν δ᾽ αὖτε προσέειπε Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ ᾽ 

Ναὶ δὴ ταῦτά γε πάντα, φίλος, χατὰ μοῖραν ἔειπες. 

Εἰσὶν μέν μοι παῖδες ἀμύμονες, εἰσὶ δὲ λαοὶ 170 
» λέεςε ἊΣ έ ἜΞ ἐ “ λέ . 

χαὶ πολξες, τῶν Χὲν τις ποιχομινος χαλέξέσειξεν 

ἀλλὰ μάλα μεγάλη χρειὼ βεδίηχεν ᾿Αγαιούς. 

Νῦν γὰρ δὴ πάντεσσιν ἐπὶ ξυροῦ ἵσταται ἀχμῆς, 

ἢ μάλα λυγρὸς ὄλεθρος Ἀχαιοῖς, ἠὲ βιῶναι. 

Ἀλλ᾽ ἴθι νῦν, Αἴαντα ταχὺν καὶ Φυλέος υἱὸν 175 
4 Χ “ 2 “ Ὑ ἄν ἄνστησον (σὺ γάρ ἐσσι νεώτερος), εἴ μ΄ ἐλεαίρεις. 

Ὡς φάθ᾽" ὁ δ᾽ ἀμφ᾽ ὥμοισιν ἑέσσατο δέρμα λέοντος, 
αἴθωνος, μεγάλοιο, ποδηνεχές᾽ εἴλετο δ᾽ ἔγχος. 

Βῆ δ᾽ ἰέναι, τοὺς δ᾽ ἔνθεν ἀναστήσας ἄγεν ἥρως. 

Οἱ δ᾽ ὅτε δὴ φυλάχεσσιν ἐν ἀγρομένοισιν ἔμιχθεν, 180 

οὐδὲ μὲν εὕδοντας φυλάκων ἡγήτορας εὗρον, 

ἀλλ᾽ ἐγοηγοοτὶ σὺν τεύγεσιν εἴατο πάντε γί Ἰγόρτ ) ευγ. 1 ὧν ὶ ΓΕξ 

Ὡς δὲ χύνες περὶ μῆλα δυσωρήσωσιν ἐν αὐλῇ, 

187. Αυήχανος, π6 56 γτερευΐαηξ ἦ6 
τη. ωδϑοἠοίϊες : ἀχοπίαστος χαὶ πρὸς 

πάντα ἕτοιμος. ΕπἌίατηθ. γα αϊδ : Ἰην]η- 
ΟἾθ]6, πῷ [1] ]158ὰπὲ ἸΆ 1.15, γόϑβιβίαηΐ ἃ 

τουῦΐοβ ἴ65 αἰΐαπ65 (ἀνίχητος, ἀνένδοτος, 

χαθ᾽ οὗ οὐχ ἔστι τι μηχανήσασθαι). (᾽ ἐε5[ 
ἃ του 46 ΒοΙΠ6 δὲ αἰ δαΐγοβ ἔοητ ἀ6 ἀμ,ἡ-- 
χανος ὑπ βΥ̓ἤοηύπηθ 46 ἄπορος. Νεοϑβίου 
ΠἾ δὲ π]]δπηθηῦ πῇ ἐγηιδεοοί 5... αὐτὰ [Ἀ1}}}6 

γ]Π]ατὰ. Ὀϊομηδ γέροϊθ δὲ υϑηίο ο6 

τηδπηθ., 6ὴ αἰδεπί ἀμήχανος, 66. 4] ἃ 

χρυ θη ἐϊβαηῖ σχέτλιος. 

168. Τὸν δ᾽ αὖτε προσέειπε. Τ᾿ γΥ ἃ ἅπη6 
ἈΠΟΙΘΏΠΘ νᾶγϊατιῖ : τὸν δ᾽ ἠυείόετ᾽ ἔπειτα. 

109. Φίλος. ΑΥἸβίορθ απο 46 Βυσίιποθ, 
τέχος. 

472, Βεδίηχεν. ἌοΟΥΟ6Ζ Ρ]ὰ5 δαιξ 1 

ποΐθ ἀὰ νϑὺβ 14. 

173. Ἐπὶ ξυροῦ ἵσταται ἀχυῆς, ([α 
6[})056) 658 ἀθ]γοι 5ιι" [6 γα που ηϊ ἀκα τάβοῖι": 
ΠΟΙ8 Π6 ῬΟΙΨ ΟΠ ΤΟϑΐοΥ ΔΙ Π51; ΠΟΠ5. ΒΟΙΏΠΊΘ5 

ἀλη5 ἰὰ πόρεβϑιε ἐδ ργθμάγθ π6 τ όβο τη. 

1,65 ΑἸεχαηάνη5 δα θΠ 4 αλῖο πε σοῖο ἐχρυθ8- 

βίο. Ῥὰν ἀπὸ ἀπ} 6 Ἰοσατ οι. ρου υΡ  αΪο : 
δέγε μεπαίμε ἃ τι οἰϊενοι,. ΟἾδειῖ [Γοχίγοιμο θαη- 
86, } Ἰηβῖαπε 4 οὰ ἀόροπά ἰὰ νῖδ : ο᾽θϑῖ [6 πιὸ- 

πιϑηΐ οὐἹΠἼ4π6 (6 Ῥγοπαπὲ ογἐξίψιιθ 115 58 
σραΐθ ἀσοδρ οη). Ανϑίαναθ : ἣ διπλῇ, ὅτι 

ἀντὶ τοῦ τὰ πράγματα ἡμῶν τριχὸς ἤρ- 
τῆται. ὅ ἐστιν ἐν ἐσχάτῳ χινδύνῳ ἐστὶ 
χαὶ ἐπὶ ὀξύτητος χινδύνον, μεταφοριχῶς. 
ΤΙ ἔφπαῦ δ] στον ο6. 40] τοϑϑοσῖ 46 665 ἱπηᾶρθ5: 

1ὰ πόοθϑοιιό (6. ναϊπονθ οὰ 46 ρόυιν. 1,}}}- 

τοῦμαῖνο ἢ... ἦέ ἀόνο!ορρα 1οἱ ἰὰ ρΡοπβέε, 
176. Εἰ, οἰφιϊάοηι, μυΐβαιιο, Νοοῖου Π6 

(Ἅ1Ὲ μιὰ5. πιπ μυϊὸνθ, ΤΥ ἃ ἰὰ ὑπὸ ἈΠ] 510 

ἀὐχ ΟΧΡΙΘΒ5Ι0η5 ἀ᾽ ὁτοπποιηθηξ 6 Ὀιοπιδάο, 

ἃ ᾿᾿αϑροοῖ ἀἶη ν 1 }1ὰν 6 {{] 56 ἀ0πΠη6 ἴαηΐ 6 

πιοινοηηθηξ. Ἐπβιαῖθε : ἐπειδὴ ἐλεεῖν με φῇ τ' 
177-178. Ὃς φάθ᾽.... ἡ ογοδ Ρ]α5 μαι, 

9ἡ-24. 

180. Ἔμιχθεν, γένοντο. 1,65 
ΟΥΑΙ ΠΣ Θη5. οὐΐ τοι ρίαοέ 1ο τποῦ αἱ 

Ροίπι μὰν 16 πηοΐ 411 πὸ [αἱδ 4ὰ6 ἀἶνθ. 
188. Δυσωρήσωσιν, αἰἰ(γίοιεεον" οἰιδίο- 

εἰϊιωνέ, οὐδ Βραποοιρ ἀθ ρ6]π6 ἃ σαγοΓ : Π6 

γνεἶσο 

Ῥγόδουνοπε 4υ᾽ἃ ρυαπα᾽ Ροῖπθ. (δ νοῦ δϑί 

[ογιηό ἐς δύς οἴ 46 ὥρος μον οὖρος, οἰεδέοδ, 
οα μἱαϊὸς σαίμσ, ΑΡΡΡΟ ΟΠ 6. ἅιι881 ὥρα, 

δοίη. Ευβίαιμο : τὸ δὲ δυσωρεῖν δηλοῖ 

τὸ δυσφυλαχτεῖν, ἤγουν χαχοπαθεῖν 
ἐν τῷ φυλάσσειν. 



902 ΙΛΙΑΔΟΣ Κ. [Χ] 

θηρὸς ἀκούσαντες χρατερόφρονος, ὅστε χαθ᾽ ὕλην 
ἔο Ν αι δι ως ΕΣΑ ολὺς Ἂ" ΓᾺ Δ ἐπ᾽ ς »" 

ἐρχὴτ ι ὁρέσφι" πολὺς ὁ ὁρυμαγόὸς ἐπ᾿ αὕτῳ 180 
“-“ “ὦ -" " ε' “ 

ἀνδρῶν ἠδὲ χυνῶν ἀπό τέ σφισιν ὕπνος ὄλωλεν᾽ 
ε - μν ς ᾿ “. 2 
ὡς τῶν νήδυμος ὕπνος ἀπὸ βλεφάροιϊν ὀλώλει, 

γύχτα φυλασσομένοισι χαχήν᾽ πεδίονδε γὰρ αἰεὶ 

τετράφαθ᾽, ὁππότ᾽ ἐπὶ Τρώων ἀΐοιεν ἰόντων. 
ΤΟ - . 

Τοὺς δ᾽ ὁ γέρων γήθησεν ἰδὼν θάρσυνέ τε μύθῳ" 190 

[καί σφεας φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα "] 

Οὕτω νῦν, φίλα τέχνα, φυλάσσετε μιηδέ τιν’ ὕπνος 

αἱρείτο), μὴ χάρμα γενώμεθα δυσμενέεσσιν. 
λ 3 τ ς Ὡς εἰπὼν τάφροιο διέσσυτο τοὶ δ᾽ ἅμ᾽ ἕποντο 

Ἀργείων βασιλῆες, ὅσοι κεχλήατο βουλήν. 195 

Τοῖς δ᾽ ἅμα Μηριόνης καὶ Νέστορος ἀγλαὸς υἱὸς 

ἤϊσαν " αὐτοὶ γὰρ χάλεον συμμητιάασθαι. 

Ἶ δ᾽ ἐχδιαξά ; ὴν. ἐδ Τάφρον δ᾽ ἐχδιαθάντες ὀρυχτὴν, ἑδριόωντο 

ἐν χαθαρῷ, ὅθι δὴ νεχύων διεφαίνετο χῶρος 

πιπτόντων᾽ ὅθεν αὖτις ἀπετράπετ᾽ ὄόριμος “Ἕκτωρ, 

188. Πεδίονδε, ἀα οὐϊέ ἀ6 1ὰ μ]αϊπθ. 
189. Ὃππότ(ε), “οἱ φψιαπάο, ὁρίαπι 16 

πηοιηθπΐ οἁ. 
190. Ὃ γέρων, ᾿ΠΠαδέτα, νἱο Πᾶνα (Ν65- 

101). 
491. Καί σφεας.... (6. νοῖ5 π᾽εϑδὲ ροϊπὶ 

ἀΔΠ5 16 πιὰ π βοῦς 46 Ἴθηῖ56, 1] οϑὲ 0 )50- 
Ἰαπηθμε 1ππ}1}}6 ἅτ 568. 

194. Τάφροιο διέσσυτο. Οπ πὸ 5᾿Χρ]1- 
416 μᾶ5 ᾿γὸβ-- θη. ῬΟΌΡΖΙΟΙ Νοβίου δὲ 165 
Δαΐ 65. ΘΟΏΒΘΙ 65. Π6 τϑϑίθης θ)ἃ5 Θηΐο ἰ6 

οσ5ό εὐ 16 γεπιρανέ, Αὐιϑιοῖθ, βαϊναπε Ρὸν- 

ῬΈΥΤΓΟ, 5᾽ἐτοππαιῦ 4π᾿1}5. ἀδΠ] 1 νόγαϑβθηΐ ΠΟΥ 5 
ἀὰ δἀμρ : ἐξὸν ἐντὸς τοῦ τείχους ἐν 

ἀσφαλεῖ. Οπ β5ιρροβθ 4115 οπὲ νοῦ] 
ἴα!γθ ῬᾺΓ δι -ΠηὀπηΊ65. ἸΠ6 ὙΘΟΟΠ Πα ἰβθᾶποο, 
εἴ 586 σοπάγθ ὑπ οοπιρία δχδοῖῦ 46 ἴὰ ροϑιιοη 
ἀ65 ΘῃΠ6ΠΊ15. ϑναηῦ ἰ65 ΑἸοχ πάν η5, ο᾽ό- 

ταὶ οὰ ῬΟῺΩΣ πὸ Ῥὰ5 οἰϊγαγθι 105 αὐθοβ δὴ 

τοηαπῇ ΘΟΏ56}} ἃ ῬΆΤΘ1]1]6 ΠΘαρο, οἷ ἃἢ πη 4116 
165 Οτθοβ Ἱρπογαβδθηῦ σα θη Θμνου αἱ 665 
ὀοἸαἴνθανδ, οἷν θΊθΘ ΘηΠ πη ΘΟ ἸΠΒΡΙΓΘΥ Ρ]ιι5 

(6. σουταρα οἱ 46. οομβδποο ἅτιχ ὁο αἸ θῦ5 

411} ἄρ! αἰ ΠΥ ΟΥΟΡ Ῥάνιηὶ 165 ΤΊΤΟΥ ΘΠ58. 

Ῥιάγπιθ : διέθη διὰ τῆς τάφρον, ἵνα μὴ 

θόρυόδος ἐν τῷ στρατοπέδω γίνηται, τὴν 

200 

μὲν σύνοδον ὁρώντων, τὴν δὲ αἰτίαν 
ἀγνοούντων ᾿ ἢ ἵνα μὴ γνῶσιν ὅτι χα- 
τάσχοποι πέμπονται᾽ ἢ εἰς εὐθυμίαν 
τῶν χατασχόπων, ἵνα ἀφοδώτερον τυγχά- 
νωσιν ἐγγὺς ὄντων. 

196. Νέστορος.... υἱός. Ο᾽ε5ὲ ΤΉγαθγ- 
τηδ8, 4αΐ νϑι}α]Ὁ ἃὰ ἴοδϑό ἀνθὸ Μόσγϊομ. 

199. Ἔν χαθαρῷ,... ογεζ ΥΠ|, 494 

οἱ 1ὰ ποῖβ 511} ὁ6 ὑ6 178. 
500. Πιπτόντων (ἰοπι απ) ὁχαϊναιξ 1οὶ 

ἃ πεσόντων ([(οπι!»65). Βοῖ!6 ἴγτοῦν ἰὰ 
Οἤο58. ἱπδα πλῖ5510]6. ΠῚ ρύόοροβα ἀ6 γϑίγδη- 

ἜΠΟΡ 66. 4ἱ δῦ χαθαρῷ, εὲ ἀδ νέάἀυϊνο 
1ε5 ἄθιιχ νϑὺβ ἃ πῇ 86} : « ὙδΥΙ51:Π}1|6 

« 68.... 1 ρυϊμαυπιὶ ἃἀϑουρία [5568 11 
(ππᾶΡρῖπθ, ἀθίη ἀροθββῖ5886. ὙΘΓΒ1Π ΘΟ ΓΟΥ̓ΘΠῚ, 

« 4ὶ δαάογοε {1π4 πιπτόντων, οπὶ ΠῚ 
« Ροββοῦ πεσόντων ΡΓΟρΡἕίδυ Ππυμ6 08.) (8 
ὨἾ 688 4 πη6 οομ]θοίαχο. ΠῚ ναὰξ τηϊθιχ 56 ἢ 

ἴθηῖ ἃ εἐ6. 46 ἀϊ δυπο, ἃ ρῆοροβ ἀ8 
πιπτόντων : « ἤος ρμῖὸ τποῖὸ δρὶ τ θῖο 
« ΒΆ}06 ; ἅ1185 ἀο! 6: 6556 πεσόντων, πε- 
« πτωχότων. » Ανες νεχύων, [Ἰάόδ ὀϊαῖ 
οομρ]ὸϊο; δὲ πιπτόντων ΟὟ α]οιΐα χΐθῃ. 

Μαἱ5 1] π᾿ εδ βὰβ Ρίιβ ὀτοππαπὶ 6 ἀἶγ νε- 
χύων πιπτόντων, 4116 ἀδ εἶνο, Θομμπιθ ὁΝ 



[ΧῚ] ΙΛΊΙΑΔΟΣ Κ. 908 

ὀλλὺς Ἀργείους, ὅτε δὴ περὶ νὺξ ἐχάλυψεν. 

Ἔνθα χαθεζόμενοι ἔπε᾽ ἀλλήλοισι πίφαυσχον. 
Τοῖσι δὲ μύθων ἦρχε Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ᾽ 

ΕἸ " . " ςο- “-“ Ω φίλοι, οὐκ ἂν δή τις ἀνὴρ πεπίθοιθ᾽ ἑῷ αὐτοῦ 

θυμῷ τολμήεντι, μετὰ Τρῶας μεγαθύμους 200 

ἐλθεῖν ; εἴ τινά που δηΐων ἕλοι ἐσχατόωντα, 
ἢ τινά που χαὶ φῆμιν ἐνὶ Τρώεσσι πύθοιτο, 

ἅσσα τε μητιόωσι μετὰ σφίσιν" ἣ μεμάασιν 
Ψ Ν Ὰ ᾿ ν᾿ ΄ ᾽Ν αὖθι μένειν παρὰ νηυσὶν ἀπόπροθεν, ἠὲ πόλινδε 

ἂψ ἀναχωρήσουσιν, ἐπεὶ δαμάσαντό γ᾽ Ἀχαιούς. 210 

Ταῦτά χε πάντα πύθοιτο, χαὶ ἂψ εἰς ἡμέας ἔλθοι 

ἀσχκηθής " μέγα χέν οἱ ὑπουράνιον χλέος εἴη 
Π “8, ἤ δ᾿ , ς “ “ Ἕ , 

πάντας ἐπ΄ ἀνθρώπους᾽ χαί οἱ δόσις ἔσσεται ἐσθλή. 
ω - 5 

Οσσοι γὰρ νήεσσιν ἐπιχρατέουσιν ἄριστοι, 

τῶν πάντων οἱ ἕχαστος ὄϊν δώσουσι μέλαιναν, 2ῖΟ 

θῆλυν, ὑπόρηνον " τῇ μὲν χτέρας οὐδὲν ὁμοῖον" 

αἰεὶ δ᾽’ ἐν δαίτησι χαὶ εἰλαπίνησι παρέσται. 
Δ ε “ - 5 ως Ὡς ἔφαθ᾽ " οἱ δ᾽ ἄρα πάντες ἀκὴν ἐγένοντο σιωπῇ. 

Τοῖσι δὲ χαὶ μετέειπε βοὴν ἀγαθὸς Διομήδης" 
Νέστορ, ἔμ᾽ ὀτρύνει χραδίη χαὶ θυμὸς ἀγήνωρ 220 

ἀνδρῶν δυσμενέων δὺ ὃν, ἐγγὺς ἐό ρ σμενέων ὀῦναι στρατὸν, ἐγγὺς ἐόντων, 
Τρώων “ ἀλλ᾽ εἴ τίς μοι ἀνὴρ ἅμ᾽ ἕποιτο χαὶ ἄλλος, 

μᾶλλον θαλπωρὴ χαὶ θαρσαλεώτερον ἔσται. 
Ἂ - , ς “2 Σύν τε οὐ ἐρχομένω, χαί τε πρὸ ὁ τοῦ ἐνόησεν, 

16 Ὑϑυγὰ θ]5 θὰ8, υϑὺβ 246, πυρὸς αἰθο- 
μένοιο. ΟἾ ε5ὲ 16 τηόπηθ διρ]οὶ οἷν '6 πηδπη6 
005. ἐπι ργόβθῃϊ, 

206, Ε.... που, οἱ ογέδ, Ῥοὺν γον 5] : 
ῬΟὰν τάσθον ἀ6, 

207, Ἤ..... 
Ἀ 16. 5]. 

308-209, Ἢ..... ἠέ. Οδἴξο του παῦινε δϑῦ 
᾿Ῥοχρ!τοαξοη 46 ἅσσα τε μιητιόωσι (ψιζιιο 
οοπδαϊέοπξ, οἵ 486}16 οϑὲ Ἰθὰν γόβο]! 10]. 

21. Τῶν πάντων, ο᾽ εϑ᾽-ἀ- ἀγα τούτων 

πάντων : ἀο ἴοι σουχ-ὶὰ. 

πον, 5οι5-οπίθησα εἶ : οἱ 

216, Ὑπόρηνον, νμΐρο ὑπόρρηνον : 
Ἀγαπὶ 5015. 6116 τὰ ἀρηθαι ; ΔΙ] αϊαπς πῃ 

ἀρῆθαι, ἌογοΖ ἰὰ ποῖος ΙΧ, 14. (6 4ὺ6 

Ναβίου αἹουῖθ, 4} ΗὟΥ ἃ μᾶ5 46 Ἀθη «αὶ 
ψΆ 116 σ6]1-]ὰ, 56 σὰρρογίθ ἃ ἰὰ ργόξόγθηθθ 
4 Ὸπ Δοροι δι Ὁ]ΟΥ5. ἅπχ Ὀγ6}}15. 46. ἐοι- 

Ιϑιν πΟΙΡΘ. Οπ 165 ογὔογαῖξ Ό]ιι5 στ 565 
οἵ ρ]υβ5. ἐξθομά 65, νον πὴ ἐτοιρθᾶι ἀ8 

Ὀγδθ15. ΠΟΙ 65, οόξα!ῦ ροβδέάον ἀπ ἴδῃ 6χ-- 

ΠΟΙΙΘηΐ : τῇ δδὲ αἷἱδ πὸπ μὰβ5 αἾμπ6 56}6 

γε 5. ΠΟΙΓΘ, ΠηΔ15 46 1ὰ ὈΡΕΠ15. ΠΟΙΓΘ 6ἢ 

σόπόχα!. 

224. Σύν τε δύ᾽ ἐρχομένω, Θχργδϑϑίοη 
ΡῬΙΟνΘΥΌ 16 ἀθρυῖ5 ἩἨοπιὸνο, ϑοοναῖθ, ἀλη5 

ῬΙαΐοι, 1ὰ τόροϊο δουνθηΐ, ΟἾ δδῦ ἂπ ποιηῖ- 

πδ τ ἀΡ5ο αι (φυὰπὰ ἀθιχ ΠΟ Π65 πᾶ γο 6 πξ 

656 10}}6), ϑϑοἠοίϊες : συνερχομένων γὰρ 

δύο ὁμοῦ. Αὐ᾽δίαγχαθ : ἡ διπλῆ, πρὸς τὸ 



304 ΓΑΙΔΆΤΑΣ, ἃ. [Χ] 

“ ἮΝ ὧν τῶν. ἘΣ 

ὕππως χέροος ἔη" μοῦνος ὁ᾽ εἴπερ τι νοήση, 229 Ὧ 
ἱ ᾿ 

ἀλλά τέ οἱ βράσσων - Θ ω 
Ἔκ", 

οἱ ὁ᾽ ἔθελον Ὡς ἔφαθ᾽ 

νόος λεπτὴ δέ τε μῆτις. 

Διομιήδεϊ πολλοὶ ἕπεσθαι. 

Ἠθελέτην Αἴαντε δύω, θεράποντες Ἄρηος" 
- 

ἤθελε Μηριόνης, μάλα ὃ 

ἤθελε ὁ 

ἤθελε Νέστορος υἱός " 

Ἀτρείδης ἜΘ ΡΡΤΆ Μενέλαος " 930 

ἤθελε δ᾽ ὁ τλήμων Ὀδυσεὺς χαταδῦναι ὅμιλον 
Τρώων᾽ αἰεὶ γάρο οἱ ἐνὶ φ 

! φΡ 
Ὶ μά 

οεσὶ θυμιὸς Εἰρήβα; 

Τοῖσι δὲ χαὶ μετέειπεν ἄναξ ἀνδοῶν Ἀγαμέμνων: ὲ καὶ μετέει: ς ἀνορῶν Λγαμέμ. 
Τυδείδη Διόμνηδες, ἐμῷ χεχαρισμιένε θυμῷ, 

τὸν μὲν δὴ ἕταρόν γ᾽ αἱρήσεαι, ὅν χ᾽’ ἐθέλῃσθα, 93 
Ἵ ΨΩ ἘΣ ΕΝ 7 ᾿πρᾷνδ γ , 

φαινομένων τον ἄριστον ετει μευαᾶσι γΞ το Οὐ- 

Μηδὲ σύγ᾽. αἰδόμενος σΐσι φοεσὶ. τὸν μὲν ἀρνείω Ἢ Υ, ατουύμένος σῆσι φρέξσι, τὸν μ. ῦ 
)ὔ 

χαλλείπειν, σὺ δὲ χείρον᾽ ὀπάσσεαι, αἰδοῖ εἴχων, 
- 

ἐς γενεὴν 

σχῆνα.... ἀντὶ τοῦ, συνερχομένων. 
γοΥ. ἴὰ ποίθ ΠῚ, 911. Τει σοπῖπιθ "13. 

Αὐιβίαγ πα ργοΐϊθοῖο οοπίγα οθιιχ “αὶ ππρῖ- 

ταῖθηξ 16 σόμλ : ἔνιοι δὲ, μὴ νοήσαντες, 

τὸ ν προστιθέασι, χαχῶς. --- Καί τε, 

οἰΐαηι, ὁπ ουΐθ, Νοπ-ϑθαϊθπιθης ὁἢ. εϑΐ 

ἄδυχ: πλὰ15 ἢ ἃ οδἵ ἀνὰπίασα, 6116.... -ν 
Πρὸ ὁ τοῦ ἐνόησεν. Οὐηδίνε!562 : ὁ ἐνόησε 

πρὸ τοῦ, ὑπ ἃ νὰ ἀναπὲ ᾿᾿λαΐνο : 165 ἰὰ- 
τὸ 65 46 Π᾽π 56 Ἰοὶ ρ ποπὶ ἃ 661165 46 1 Δαν ; 
Ιὰ βμοηϑβόθ τηΐβ6 δὴ φοπημηῃ ἃ γ}}115 46 ἴογοο 

οἵ ἀ’ εἰΠἸολοῖτό, ιδϑολοίίος ; χαὶ χοινῶς ὃ 

ἕτερος πρὸ τοῦ ἑτέρον ὑπενόησέ τι χοι- 
νωφελὲς χαὶ συμφέρον. 

295, Εΐπερ τι, νμῖρο εἴπερ τε. 8ε}ο- 
ἦϊες : Ἀρίσταρχος, εἴπερ τι. 

2206, Ἀλλά τε, αἰέξαηιθπ, Θὰ ἴοπε ὀξαῦ 

ἀ6 δαϊι86, --- Βράσσων. 1,05 Ρ] ΟΒΒΟρΤΆΡ]Π105 
[ἈἸβαϊοηῦ υθηῖ" ἐδ ποῦ ἀ6 βραχύς, εἰ Υ 
νογαϊθηΐ ᾿᾿ὀαᾳαϊνα]οπὶ 46 ἐλάστων, ἱπϑ5{Π|-- 
δῖ : {τόρ θπχθηΐ, ἐῸρ εοιω" ἐ. ΑΥἸΘΓΆΥ 416 

τ ]θί 16 οθιῖθ δχρ]οαῖοπ, 11 ἀοπηθ ἃ βράτ- 
σων ἰδ 56πη85 46 βρασσόμενος, ΡΓ15 πιέϊα- 
Ῥμουϊαθπιθαῖ (ρϑυρί χε) ὃ ταρασσόμεν ος 

διὰ τὸ δέος, οὖχ ἑστηχὼς διὰ τὴν ἀγω- 
νίαν. ΤΙ π’λάπιοῦ ροϊηΐ ποῦ ΡΪ1ι5. 416 

βράσσων μῖ556 ὀΐτα ᾿Ιἀδπιαιο ἃ βραδίων, 
ἐανἰϊο". (δ. ἀθυῃῖθι 56η5.) 481 ἃ ρυόναϊαι 

οἰνθχ 1658 πηο θυ μθδ, π᾿ Θϑὲ }00)ὴ5 ἰογῈ παλιν], 

ὁρόων, μηδ᾽ εἰ βασιλεύτερός ἐστιν. 

1, οιηπιθ ἀοπὲ 1] 58᾽ἀρὶξ ῥϑὰξ ἅνοὶν 1 ̓Θορυῖ 
ἐρὸβτν, πηὰῖ5. 11] πὸ β8θγτὰ ἐόϊιντό 46. 565 

ῬοΟΓρΙοχιτόβ, 416 51] νοῦ 5 ρϑηδόθ ΡΡσοι- 
νόρ ρὰν τὰ ἁπῖγο, 16 ρϑθιο- ΠΙάγ πηθ 6η- 

Τοριϑίν 8 165. ἔγο 5 1π θυ ΓΟ ΔΊΊΟΙ5 ἈΠΟΙΘΉΠ 65, 

ΠῚ.15. 5.5. ΘΧΡΥΙΠΊΘΙ ἀπο 6. ΡΥδίόνθησθ. [26 
πιοῦ βράσσων 6δὲ ᾧὰπ ἅπαξ εἰρημένον. 
Τ᾿ ρτὸβ. 16 οοπίθχίθ, ο6 βοηΐ 165 ροββο- 
σΎΆΡ] 65. 41] ΠΣ ΞΕ δες ἈΝΟΙΣ ΤΆΙΒΟῊ - δὲ [ὰ 
Θ᾽ Ἀ ΠῚ ΠΙΪΤῈ ΘΟμΙραΓα ν 8 ῬΑ ΓΔΟἾ 6, ΘΟΠΊΠῚΘ 

οιιχ, βράσσων ἃ βραχύς. 
291. Τλύήμων οδὲ Ῥυὶ5 δ ΒΟππα μΡαγξ, 

Θουμηπηθ. Ἀἷὰ5 μαὰΐ σχέτλιος, νοῚ5 164, 

Ἡοιπὲνο νὰ Θχ ΡΠ π6ν ᾿π]-ππόπιθ 16. 56 η5 ἀπ 

ποῖ, Αὐὶδίαναυο : ἣ διπλῆ, ὅτι τλήμονα 

οἱ γεώτεροι τὸν ἀτυχῆ, ὁ δὲ “Ὅμηρος τὸν 
τλητιχὸν, τὸν ὑπομενετιχόν. 

285. [Γὸν.-.., ὅν; οεἰαϊ 46. Αὰ ὙΘΥΒ 
βι νηΐ, τόν 6ϑζ διαρ Δ Π6486 : ἐἐέμηι φοϊϊίοοέ. 

- Ἕταεοον, ἰοΐ οἵ ρ]ιι5. "»ὰ5, νοὺ8 3423, ὀ4αϊ- 
νὰπς ἃ συνεργόν (αἸἀ6 οἷ 5Θοοη4). ΑΥἹδίαν- 

416, ἃν γ6 15 342 : ἣ διπλῆ. ὅτι ἕταρον 
νῦν οὐ φίλον, ἀλλὰ συνεργὸν, λέγει. 

286. Φαινομένων, δονιι»} φωὶ αὐδιπέ, 

ἀθ οθιχ 411 βοῃηΐ ἰὰ. 

288, Καλλείπειν, ἢ 1 ἀλη5 16 56}5 
ἀς Ἰ᾿πηρόναμ!, -- ᾿Οπάσσεαι, ἐἰδὲ ἀαγιμι-- 

θα: ϑοοίμι αἰὐδοίδοαδ,; 40 ἴπ ῬΥΘΠΠ65 

ῬΟΌΥ ΘΟΙΠΡΘΏΘΗ. 



[ΠῚ ΓΑ ΧΟΣ Κ: 

[Ὡς ἔφατ᾽, ἔδδεισεν δὲ περὶ ξανθῷ Μενελάῳ. 
Τοῖς δ᾽ αὖτις μετέειπε βοὴν ἀγαθὸς Διομήδης" 

Εἰ μὲν δὴ ἕταρόν γε χελεύετέ μ᾽ αὐτὸν ἑλέσθαι, 

πῶς ἂν ἔπειτ᾽ Ὀδυσῆος ἐγὼ θείοιο λαθοίμιην, 
ι ν ᾿ 

οὗ πέρι μὲν πρόφρων χρασίη χαὶ θυμὸς ἀγήνωρ 

ἐν πάντεσσι πόνοισι, φιλεῖ δέ ἑ Παλλὰς ᾿Αθήνη. 
Τούτου γ᾽ ἑσπομένοιο, χαὶ ἐκ πυρὸς αἰθομένοιο 

ἄμφω νοστήσαιμιεν, ἐπεὶ περίοιδε νοῆσαι. 
Τὸν δ᾽ αὖτε προσέειπε πολύτλας δῖος Ὀδυσσεύς 

Τυδείδη, μήτ᾽ ἂρ με μάλ᾽ αἴνεε, μήτε τι νείχει" 

εἰδόσι γάρ τοι ταῦτα μετ᾽ ᾿Αργείοις ἀγορεύεις. 
3 5 ᾿ »Ὶ 2 
Αλλ᾽ ἴουεν" μάλα γὰρ νὺξ ἄνεται, ἐγγύθι δ᾽ ἠώς 

ἄστρα δὲ δὴ προδέθηχε, παρῴγηχεν δὲ πλέ ὺξ ρα. δὲ δὴ προδέδηχε, παρῴχηχεν δὲ πλέων νὺξ 
- Ν » » 

τῶν δύο μοιράων, τριτάτη δ᾽ ἔτι μοῖρα λέλειπται. 

20 

200 

, Ὁ ᾿ Νν 6 ᾿ - οἣ Ὡς εἰπόνθ᾽ ὅπλοισιν ἔνι δεινοῖσιν ἐδύτην. 
᾿ ἈΝ 

Τυδείδη μὲν δῶχε μενεπτόλεμος Θρασυμήδης 388 

φάσγανον ἄμφηκες (τὸ δ᾽ ἑὸν παρὰ νηὶ λέλειπτο) 
᾿ δ Ε] ᾿ ἔέ δ 7 “Σ “7 

χαὶ σᾶχος " ἀμφὶ δέ οἱ χυνέην χεφαλῆφιν ἔθηχεν 
7 “7 7 τ ο ὟΝ Ὡ“ - 

ταυρείην, ἄφαλόν τε χαὶ ἄλοφον, ἥτε χαταῖτυξ 

240. Ὧ- ἔφατ᾽,... ὙδΥ8 τοι απο]ό μὰν 
Δέποδοϊίε, εἴ την ααέ 46 1} 56] ἀἀπ5 [6 πιὰ- 
βου ἀθ6 Ὑ εἶσ. Αὐὶδίαγψαθ 16 σοπ ΔΠΠῚΠ 8 

σΟπηπὴθ. ΒΌρΘΡῆσι, οἵ σοιηπι ὑγόϊαηϊ ἃ Ασὰ- 

ΤΠΘΙΠΠΟΝ ἀπ᾿ 56 η{Ππ|δηὲ δὴ. ἀέβασοογὰ ἄγθα 

16 οαγδοϊὸγ ἐδ οα Πόγοϑβ. 

244, Τ]έρι ἐδὶ ἀάνθυρο: δαέμιϊθ, μὰν δχ- 

ΠΟΙ Ιθηςα. 

247. ἸΠερίοιδε, 581: τοϊθυχ 46 ἐοαΐ ἃμ- 
ἴγθ : δα1ξ Ῥαν[ατοπηθηΐ, 

251. ἴομεν ἃ 500) που, ροὰν ἴω- 
μεν. --- Ο'δδὲ ᾿'δηΐγεργιϑα 46 Ὀιοιμὲδάβ εἴ 
ἀ᾽ Ὁ 5586. 41 βθιῦ} ]8 ἀν οὶν [ΟΣ ΠῚ ἃ ὙἼΡΡΊΪΘ 

"ἸΔόθ. ργομιὸν ἐς Ἰ᾽ἐριδοάβθ ἐθ Νίϑβιιδ εἕ 

Ἑσγγαὶο. --α Ἄνεται, 5᾽᾿Δομὸνθ, οὐ μ]αϊόξ 
δῖ δη ἴναϊῃ 46 5᾽Δομενοσ, ϑοἠοίϊες: ἀγύεται, 

τελειοῦται. 
202-258, Πλέων νὺξ.... Οὑο! 465-18 

τπϑίτθηῦ τἀπὸ υἱσραΐθ δρτὸβ νύξ, εἴ νοϊεῃΐ 

ἄλη5 τῶν δύο μοιράων ὑπ6 ἂἀρροδίτἰοῆ 
εἰμε σοἰξϊοοξ ἐα μανεἰδιις,; τηὰὶθ οπ δα [αἱ 

ἀ᾽ογαϊμαῖνθ, εἴ ἀνθ Ρ]05 ἀ6 γαΐϑοπ, ἰα τέ- 

θα ἀς πλέων, 4ὰϊ ὀφαϊναιξ 1οἱ ἃ πλέον 

(᾿ λα]θ οι ἀὰ ᾿ἰθὰ ἀ6 ᾿᾿δάνουθθ). Ῥοιν τῶν, 
ΟἾδδ᾽ 101 ἀπ 465 οἂθ γάγοϑ οὰ 1] εϑὲ αἰ[Π 6116 

46. ρύοινου {4} πὟῪΎ ἃ μὰϑ 51η0]6πηθηΐ ἃγ-- 
τ16}6.. {6 οὐΟἿ5. πόα πηλοΐη5. Ζαΐοη Ρϑαΐ {τὰ- 

ἀπ. 6, δτα "Πα τ ααθηηθπὶ ; ἐς ἀμοῦδιις ραν - 
δἰδιις (668 ἀθυχ ἴἴθ5 41] βοῃΐ ρυθϑμθ 16 

τοαϊ). 

258. Τῶν δύο. ... ΚΝ ϑΥ5 ᾿παῦσχαό ἀβ 16] 
ἀλπ5. 16 τηὰπιβοῦς ἀθ Ὑ 6 πῖβθ. Αὐ βίαι 
ἀξ απ 16 νεὺβ ργέοόάρηξ βυΐῃι ροῦν οχ- 

ῬΥΙπιθι ἰὰ οΠο586 : ἀθετεῖται, ὅτι αὐταρχὲς 

τὸ χεφαλαιώδως εἰπεῖν ἄστρα δὲ.... 

Οδεΐθ υαῖϑομ δϑὲ [10 }6, ΤΠ γϑ556. ας θα ἀδ 
ΡΓόοΙβῸ 88 ρϑηβόθ, Αὐιϑίορμἂπο ἀδ Βυζαη 8 
οοπάἀδιηπαϊδ ἀι1ι581 16 νεὺβ 2353, Ζόποσοϊίθ 

Π αναϊς σπρργίπλέ, 16. 118 ἄνθος ΒΈκκον, “η-- 
ποίαξϊο, » 471, Δηνόδοτος οὐδὲ ἔγραφεν, 
δὲ ποὴ Ζηνόδοτος δὲ, οοιηπιθ ΒΕΚΚΕΓ 
Ἰ’αναι ἰαϊδθϑό 43η5 [65 νϑολοίϊθς. Μέποσοίο, 

δὴ σοηβουναπέ 66 νϑθ, ἀγα ὁτό ᾿πΠαὲ]ο ἃ 

᾿αἱ-πηόιηθ. ΟἾ θδῦ ἰἴ6 οὰ5 ἀθ σθαοπάδποο (διὰ 

τὸ περισσόν). 
308. Ἄλοφον, 584π5 ράμπδομο, πο  4ιι65- 
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χέχληται, ῥύεται δὲ χάρη θαλερῶν αἰζηῶν. 

Μηριόνης δ᾽ Ὀδυσῆϊ δίδου βιὸν ἠδὲ φαρέτρην, 260 

χαὶ ξίφος ᾿ ἀι μφὶ δέ οἱ κυνέην χεφαλῆφιν ἔθηχεν, 

ῥινοῦ πονητήν᾽ πολέσιν δ᾽ ἔντοσθεν ἱμᾶσιν 
ἐντέτατο στερεῶς" 

᾿ ΝᾺ ἮΝ 

ἔχτοσθε δὲ λευχοὶ ὀδόντες 

ἀργιόδοντος ὑὸς θαμέες ἔχον ἔνθα χαὶ ἔνθα, 
" 

εὖ χαὶ ἐπισταμένως μέσσῃ δ᾽ ἐνὶ πῖλο ς ἀρήρει. 2θῦ 

Τήν ῥά ποτ᾽ ἐξ ᾿Ελεῶνος Ἀμύντορος Ὀρμενίδαο 

ἐξέλετ᾽ Αὐτόλυχος, πυχινὸν δόμιον ἀντιτορήσας " 

Σχάνδειάνδ᾽ ἄρα δῶχε Ἰκυθηρίῳ ᾿Αμφιδάμαντι᾽ 

Ἀμφιδάμας δὲ Μόλῳ δῶχε ξεινήϊον εἶναι" 
αὐτὰρ ὁ ΜΙ ηοιόνῃ δῶχεν ᾧ παιδὶ φορῆναι" 210 

δὴ τότ᾽ ᾿Οδυσσῆος πύχασεν χάρη ἀμφιτεθεῖσα. 
Τὼ δ᾽ ἐπεὶ οὖν ὅπλοισιν ἔνι δεινοῖσιν ἐδύτην, 

βάν ῥ᾽ ἰέναι, λιπέτην δὲ χατ᾽ αὐτόθι πάντας ἀρίστους. 

Ὧπ5 ὀοιίνοηῦ ἄλλοφον : δου θοῦ] ο ἢ ἱπα!}]ς, 
ϑολοῖϊος : Ἀρίσταρχος, ἄλοφον. Τ᾽ Ἀροοηῦ 

γοπά 1ἃ Ῥγθιηϊὸνο 50}1|06 Ιοησαο ; οἐ ἴα Δ, 
οοπλθ 16 ν δἵ ἴθ ρ, οοπρίο 4αοΙ φαρίοιβ 

Ῥοὺν Ἰοισα ἀουθ]θ. --- Καταῖτυξ, μαγαϊῃ 
βρῃμῆῖον μαὶέ δας (δας «δ “]ογηιθ) : ποτα Ρᾶν- 

[αϊϊοιηθηῦ σον πα} ]6 ἃ οδεΐα Ἔβρὲςθ 46 ροΐ 
οα 46 οαἰοϊίο. μϑομοίϊος : ἀπὸ τοῦ χάτω 
τετύχθαι, χαὶ μὴ ἔχειν λόφον, ἀλλὰ 
χοίλην εἶγαι. 

204. Ἔχον, ᾿οπαϊοπῇ: Δ μόγαϊθηι; ἐϊαϊθπῖ 
ἱπογιιϑίόθβ. Οπ ρου γ᾽ γΟἱν ἃἰιδδὶ τὰΠ 51 ΠΉ}0 8 

ΒΥΠΟηγ 6 ἀρ ἧσαν; ἐϊαϊοηΐ. 
205, Πῖλος, ἀα ἔεαϊνθ. Βοῖπε : « [μἂπὰ 

« οοπάρηϑαϊα, τηράϊθαιθθ σαϊθ δρίαΐα 
« ἰπἴα5 δὰ πιϊηποπάδπι νἱπὶ Ἰοΐαιιπι Θχ αἰΐο 

« ἀεβοοπάθηϊπη, ἱπρυὶπι15. οἱ δά! ουτιπ,, » 

ϑοϊοῖϊοο, : πῖλος" τὸ πεπιλημένον ἔριον. 
466. ᾿Εξ Ἐλεῶνος.... ΕἸόοπ ὀταῖε οα 

Βόοιϊο, ἀὰ πογάτοιποϑε ἀθ ατέα οἷἱ Τ᾽ δηὰ- 

στο. Απιν πῖον ὁϊαῖς {5 α᾽ ΟΥγιπιόπηβ, ἰ6 μὸγθ 

ἄς Ῥ]ιαπῖχ. ὕογος ΙΧ, 448. (δ. μᾶβδαρθ 

[αὶῦ Βα ΡΟβοῦ 4α᾿ Απην ΠΟΥ πῃ ἀναλῦ μὰ5 ἴοτ15 

Ἰουγϑ ᾿ναϊνιτ6 1ὰ ᾿ΓΠΘ55Ά1}16, 

9267. Αὐτόλυχος. Αὐἰο]γοιι5 ὀζα! τι νο- 

ἸθὰΣ τοποπηπιό ἀὰπ5 165 ἴθιηρ5 Πόγοϊ 41.168. 

Αὐιδϑὶ ρα5581{-}} ροῦν Π]5 ἀθ Μογοανο. Οὐδ 

θοῖηΐ νἱνοπηθηῦ 66 ῬΘΙΒΟΠΠΔΡΘ, Μόεξαριον-- 

γίιοσος, Χ ΧΙ, 542 : « ΑἸΙμ6 415 ἀδ βιϊρ8 ἀ6ἱ νϑῦ- 

« 5υἴα ρτορᾶρο Ναβοῖϊαν Αὐἱοϊγοιι5, Γαγίτιπι 

« ἸΠροηϊοϑιι5 ἃ οπλη6 ; ΟἿ] [ἌΘΘγ6 ἀϑδαθγαῖ, 
« Ῥαϊγ ΠῸΠ ἀορθπον ἈΥΓ15, Οαπαϊάα ἐδ 
« ΠΙΡῊ]5, οὗ (6. σα πα θηί 5 αἰγὰ. ---- Δόμον 

ἃ Ῥοι" ΘΟΠρ] ἐτηθηΐ δοιϑ-θηίοπήι, Ἀμύν- 

τορος Ὀρμενίδαο. (6 ποῖ ηιαΐδοπ 5611} 6 
ΤΟ ΠΡΟ Τα ΑΙ ΠΙΟΣ Π6 56 ἔγοσναϊδ Ρὰ5 ἃ 
ἘἸόοη. δα 510} 186. νονᾶρ θα", πιὰϊδ 4} Υ 

[αϊϑαϊῖ 50}. 5ό7οιν, Ιου ϑα Α ατο] γ οῖι5 Ταϊ γοὶὰ 
5805. οάϑηπ6. Οἡ μοὰΐ ἀϊνα 411} π᾿ 811 5᾽ἐ- 
1Ὰ}}}1Ὁ δὰ ΤΠ ββ5Ά}16 «αὐ ὰ ἰὰ ποτὲ 46. 50ῃ 

ῬΡὸγο Οτυπιόπιιβ. Οπο] {65-ὰὴ5. οπίθηοπί 
Ῥ]αιτὸϊ, 4} ἀπγαϊδ «αὐτ6 ΟΥ̓ ΘΠ πὶ Ροὰν 

116} 5 0} ἃ ΕἸόοι. (δὰ ἀ ἍΠΠ|Θν5 πι- 
Ροσῖΐο (ουὲ ρα. 

208. Σχάνδειάνδ(ε), ἃ ϑολῃάϊο : ἀδπη5 ἴὰ 
116 46 ϑοᾶπάϊθ. 1 νυ]ραΐθ Σχάνδειαν δ᾽ 
(δέ σομ]οποῖϊοη) δῦ ἀπὸ ἴαδιιθδα ὀουϊίυγο, 
ΤΡ Χθαρ]6 οἷϊό ἀλπ8 1ὰ γοῖα αἰ Ατγιβἔαυιιθ 
Π6 ΠΊ6 [1556 ἀποιιπ ἀοιΐθ 511 66 Ροϊπέ : ἣ 

διπλη, ὅτι οὕτως εἶπεν (δῶχς ἄνες πιοιι- 

γϑπιθη) ἀντὶ τοῦ, εἰς Σχάνδειαν ἀπέστει- 
λεν, ὡς πεύθετο γὰρ Κύπρονδε 
(ΧΙ, 21) ἀντὶ τοῦ, εἰς Κύπρον ἠχούετο, 
διὰ τὸ διαγγέλλεσθαι ἐκ τόπου εἰς τόπον. 
81 Αὐϑίαγααθ ἀνὰ ’ὰ Σχάνδειαν δί(έ), 1] 
ΔγΙΕ ΘΟΙηηθ πού μὰν αἶνα : ἡ διπλῇ, ὅτι 
Σχάνδειαν ἀντὶ Σχάνδειάνδε. Αἰπδὶ Βεοπ- 
{Π6 } ἅνὰϊξ ἀδνυϊης ἰὰ ἴθοφὸπ ἀ᾽ Αυϊδίαγιθ. 
1)65 ἀδυχ ἴᾳςφομβ, ἀ Δ1|6ιιγ8., 16 56η5 δϑὲ [8 

πηδμιθ, Ἐπδίαι μα ἐνδάαϊς μὰν χατὰ Σχάνγ- 
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Τοῖσι δὲ δεξιὸν ἧχεν ἐρωδιὸν ἐγγὺς ὁδοῖο 
Παλλὰς ᾿Αθηναίη" τοὶ δ᾽ οὐχ ἴδον ὀφθαλμοῖσιν, 215 
νύχτα δι᾿ ὀρφναίην, ἀλλὰ κλάγξαντος ἄχουσαν. 

ἢ ᾿ - τλφμ»Σ΄ἈΜΝ 5. Ἃ 5»..- Ω ΄ . Χαῖρε δὲ τῷ ὄρνιθ᾽ Ὀδυσεὺς, ἠρᾶτο δ᾽ Αθήνῃ 
Κλῦθί μευ, αἰγιόχοιο Διὸς τέχος, ἥτε μοι αἰεὶ 

ἐν πάντεσσι πόνοισι παρίστασαι, οὐδέ σε λήθω 

χινύμενος ᾿ νῦν αὖτε μάλιστά με φίλαι, Αθήνη᾽ 280 

δὸς δὲ πάλιν ἐπὶ νῆας ἐὐχλεῖας ἀφικέσθαι, 
[τ δέξαντας μέγα ἔργον, ὅ χε Τρώεσσι μελήσει ῥέξαντας μέγα ἔργον, ὅ χε Τρ μελήσει. 

Δεύτερος αὖτ᾽ ἠρᾶτο βοὴν ἀγαθὸς Διομήδης" 
Κέχλυθι νῦν χαὶ ἐμεῖο, Διὸς τέχος, ᾿Ατρυτώνη " 

σπεῖό μοι, ὡς ὅτε πατρὶ ἅμ" ἕσπεο Τυδέϊ δίῳ 985 
ἐς Θήόας, ὅτε τε πρὸ ᾿Αχαιῶν ἄγγελος ἤει. 

Τοὺς δ᾽ ἄρ᾽ ἐπ᾿ Ἀσωπῷ λίπε χαλχοχίτωνας Ἀχαιούς " 

δειαν 16 Σχάνδειαν ἀ6 1ὰ νυ]ραῖθ. 1,65 ρη1- 
Ἰοϊοριιθβ πποάθγμθβ 16 ἰχαάιυιΐδοπίὶ ρὰγ εἰς 

Σχάνδειαν. Αὐἴοϊγουβ. ἄοππα 16 Ἰ»οθοἾἸον 
οη Βέοϊξϊ!ε, δε ὁπ Ἰ᾽οιπροτίε ἃ ϑοαπάϊθ, ΠῚ Ὑ 
ἃ ἄοπο πηοπγνθιηθηΐ. Ἐπ διρροβαπΐ 4υ᾽ ἀπι- 

ΡΒ ἀπηὰ5 αἷξ σθοὶι 16 ΒοθοΙου βὰη5 56 46- 
Ῥίδςοῦ ᾿]-πηόπηθ, ας] γοὰβ 16 αἱ ἃ θανογέ. 
ῬοὰΡ ἀοππρὺ ἰὸ σάβαιβ ἤδη [ἃ υἰ}}6 ἀθ 

ϑοληα 16, οὁη ἃ ἀὰ ΓΥ ἀνοῖν ἀρροτίό, --- (6ν- 
ἴαὶηϑ5 ΤΠ ΠΠ5ΟΥῚ 5 Ῥοχίαϊομὶ Σκχανδείας, ΡοὺΣ 

ἐν Σχανδείᾳ. ΝΙαϊ5 Εποίατῃδ ἀἰ (ὰ6 ο᾽ ἐζαϊοηὶ 
65. πη Πβου 5. Ῥθιι ΔΠΟΐθη5 δὲ 85562Ζ τηός- 

ἀϊοογαβ : τινὰ τῶν γεωτέρων ἀντιγράφων, 
χαὶ οὐ πάνν ἀχριδῶν. ---- ϑεαπάϊα ἐϊαϊς ὑπ 
Ρογὲ 46 Ϊὰ οὐΐθ τηόγιἠϊοπαὶς 46 116 ἀ68 

Ογτπὲγθ. ΠΠ Ῥαββαϊδ ροῦν 16 τηβη]Π6ὰν ροῦῖ 
ἂς τουΐε 14 Τιοοπίθ. --- Ἀμφιδάμαντι. 
ΑἸὨρ Ἰ ἀαπηὰ5 46 Ουὐτμὸγα ποδὶ οοππη 418 
ῬᾶΓ «εἰΐθ τηθπέϊοπ: οἵ ΜΟΪα5 1υ]-τηόπΊο, 

γΘΡ5 269, 6 ρμὲγθ ἀμ μόγοβ. Μόγίοῃμ., πὰ 
Ροϊπὲ ἃ ἢι]ϑβέοϊγϑ. 

274. Δεξιόν, ἀιι οὐϊό ἀτγοῖξ. Οὐ ἰαϊξ τα 
ἀπραιγα ἔαγόσα]6, Ζ0116 τοιπαν υαϊξ ἰοὶ 486, 
Ῥυΐϊδαας 165 ἀἄθιχ μόγοβ πῈ νου]αϊθπε ροϊπΐ 

«υοπ 5’ ρογοὺξ 46 Ἰθὰν πηλυοῃθ, 6 οὐὶ ἀπ 

οἴβθαι ἐϊαϊτ ἀδ ππλαναῖ8 ἀσσαγο : φωνὴ γὰρ 
σημεῖόν ἐστι τοῖς λανθάνειν προαίρου- 
μένοις ἐναντίον. 

277. "Ορνιθ᾽ Ροὺν ὄρνιθι. 1) ]Ἰδίοπ ἀ6 
᾿ν ἀὰ ἀμ οϑὺ 5562 γάγο, ὕουαζ ἰὰ ποίο 
Υ᾽ δ. 

280, Κινύμενο:, πιονθης “ι6 ἐρδιμ)) 

4πὰπηᾷ 16. Π|6 τπηθῖβ 65 ΤΏΔΤΟΪ ; 4ιὰπά 16 
τη ὄἴαποο ἃ ̓ ᾽οίοπ, ,ϑολοίϊος : χιγούμιενος, 
ἐπὶ πρᾶξιν ὁρμῶν. --- Φίλαι. ἡ ογε: ἰὰ ποῖα 

ἈΡᾺΣ ἀν 
281. ἘΛχλεῖας ροὰν εὐχλεέας, εὖ- 

χλεεῖς, ξουδβ-Θηΐοπάι. ἥμιδς : ποῖι8 ἐϊαπε 
οοανοιῖβ 46 ο]οῖνο, 

282. Μέγα ἔργον. Οδίί6 σγάπάθ σαν, 
οἶεϑὲ 46 ἴμθι, 5] δϑὲ βΌββιῦ]θ, Ηθοΐου 1π1- 

πχόπιρ. ϑδϑολοίϊες : Ἀρίσταρχος δέ φησι τὸ 
φονεῦσαι Ἕχτορα. 

28ὅ. Σπεῖο, ΡουΡ σπέο, 5641:6)6 οἷν οὺ- 
πιΐία!" 6 : Δοοοιηράρσπθ. ΟΠ ΒΌΡΡΟΒ6 486 Ϊ6 σ 
ἀἄδλη8 σπέο π᾿ εϑὲ δπῖγο ομο56 416 1 δβρυι 
γι 6 46 ἕπεο, ἕπου, ΓΔ πϑ ον πιό θα 51{Πὰπῖθ. 
(δροπάδηξ ποῖ ἄν ἢ 5, 4Δη3 66 ὙΘΓΒ Πη6πΊ6, 

ἕσπεο. ΠΥ ἃ ἄοπο ὑπ δογίϑίβ ἑσπόμην; 
εἴ σπέο, οἷν σπεῖο, ἐδ: 1 Ἰπιρόγαι 46 εεΐ 
ΔΟΥϑί6. Ναϊ5 1 [απὸ α]οιΐον 46, α ἀργὸβ 165 
ἐς πιο] ορ ἰδε5 πη ον π65, ἑσπόμην 65 ρον 
σεσεπόμην,, 16 νο1)}6 ἕπομαι ἐϊαμξ ἀὰ ἔοπά 

Ἰάἀδπίχαρ ἃ σόφιῖ. Οαγ 8 165 σαϊίαο!θ ἴοιιβ 

ἄδιχ ἀὰχ ὑὰοηθ5 βϑαηβουο5. σαλ' οἱ σὰρ, 

4.1 σοπίϊοπποπΐ [Ἰάόθ ἀθ βυῖννθ. --- - Ὡς 

ὅτε.... Ἄογεζ 1ὰ παυγαΐϊοπ οομπιρϊὲΐο, ΙΥ͂, 
984-998, οἵ [68 ποΐθϑ. 7] 5 τὰρρονγίεπῖ 

ΑἸχ ΘΧΡΓΘ5810η5 γχόροςέο5 10]. 
280. Πρὸ ᾿Αχαιῶν. Τγάέξε εδὲ δηγογέ 

σοι ἄγγελος, 1,65 Αο]ιόθπβ. γϑβδίοπε 1π|- 
π10}}}}65, οἱ Τγάόα νὰ δ" ἀναπέ ἀ᾽διια. Ο᾽ ἐεβῖ 
ἃἸη81 410 165 ΑἸθχαπάυῖη5 Θχρ]! αυαϊοηΐ πρὸ 

Ἀχαιῶν, τεπνογὰῃΐ ἀχ γογ5 ΠΥ͂, 884-98, 



368 ΣΙ Δ  Ἔ. ΠῚ ᾿ 
τὰς ἦν, ἰ 

αὐτὰρ ὁ μειλίχιον μῦθον ν φέρε Καομείοισιν 

χεῖσ᾽" ἀτὰρ ἂψ ἀπιὼν μάλα μέρμερα υνήσατο ἔογα ; 
ρήκᾳ τὰ ἀν. ΠῚ γῆ ἤγμεξ, 

σὺν σοὶ, δῖα θεὰ, ὅτε οἱ πρόφρασσα παρέστης. 990 
) Ι 4 ’ Κὺ - 

Ὡς γῦν μοι ἐθέλουσα παρίστασο, χαί ἊΝ φυλᾶσσε. 
Ν "" ΩΣ. .ἮΥ “ ὦ 

Σοὶ δ᾽ αὖ ἐγὼ ῥέξω βοῦν νιν, εὐρυμέτωπον, 
Ἄν τὰ » « . ἀδμήτην, ἣν οὔπω ὑπὸ ζυγὸν ἤγαγεν ἀνήρ" : 

εὐυνλννν πὰ δ ΟΝ, ᾿ τήν τοι ἐγὼ ΕΟ χρυσὸν χέρασιν περιχεύας. 
Ὁ Ἂ ", Ἃ 32 

ὍΑ δ ὑὸν εὐχόμενοι" τῶν δ᾽ ἔχλυε Παλλὰς Αθήνη. 295 
ς ὃ " . Οἱ δ᾽ ἐπεὶ ἠρήσαντο Διὸς χούρῃ μεγάλοιο, 

ς Ν Ν 

Πρ ἴμεν, ὥστε λέοντε δύω, ὁιὰ νύχτα μέλαιναν, 
ἂ ό 0 Χ ᾿κᾺ ἂν ΤΑ ἐδ] ᾿ ᾿" 4) ὶ ΨΦ 

μ. φ νον, ἂν νεχυᾶς, οιἱὰ τ ἐντεᾶ χαὶι μ.ε κᾶν αιμα. 

Οὐδὲ μὲν οὐδὲ Τρῶας ἀγήνορας εἴασ᾽ Ἕχτωρ 
ε, Ὁ 5 » . 

εὕδειν, ἀλλ᾽ ἄμυδις χιχλήσχετο πάντας ἀρίστους, 800 

ὅσσοι ἔσαν Τρώων ἡγήτορες ἠδὲ μέδοντες" 
Ἃ [τ ᾿ 5 Υ ῇ, τοὺς ὅγε δυγλαλεηκο, πυχινὴν ἠρτύνετο βουλήν " 

Τίς χέν μοι τόδε ἔργον ὑποσ Χο τς τελέσειεν 

δώρῳ ἐπὶ μεγάλῳ ; Μισθὸς δέ οἱ ἄοχιος ἔσται. 
ῇ λ 7 δ, ΠΡΟ 7 Ψ 

Δῶώσω γὰρ δίφρον τε ούω τ ἐριαυχένας ἵππους, 805 
ο 3, 5, - ΟῚ 3 “π- οἵ χεν ἄριστοι ἔωσι θοῇς ἐπὶ νηυσὶν Αχαιῶν, 

ὅστις χε τλαίη, οἷ τ᾽ αὐτῷ χῦδος ἄροιτο, 
Ἡ ἀκερον Ἐν γηῶν ὠχυπόρων σχεδὸν ἐλθέμεν, 

ἠὲ φυλάσσονται νῆες θοαὶ, ὡς τὸ πάρος πέρ, 

ἔχ τε πυθέσθαι 

οἱ ἃ 1 Ἔχρυύδϑϑιον. ᾿ομηόαιιθ πρὸ ὁδοῦ. 
Οδρθμάδηξ ΦαΘΙ 165. Ἀποίθη5. ΡΥ Θπαϊθηΐ Ἰοὶ 
πρό ἀλη8 16 56η5 46 ὑπέρ. ῬΟΠΙΟΥ ΡΡΌΡΟΒ6 
ἀθ ἴ'τὸ πρὸς ᾿Αχαιῶν, ἀδ6 ἰὰ μαγῇ 468 

Αοἰιόθηβ. Οθβϑδὲ ἴαιγσε αἰδραγαϊθνο 1 Πιαία5. 

Μα15 1 ΒΙδἴιαβ ἃ ἰου)οιγθ τό Ἰὰ, ἃ ΠΟ] 5 

Ῥουν ὁ6 41 ὁομθθνη6 ᾿ ουιίαγο, 
290. ἸΙρόφρασσα, ἴογπια, ἐφαϊνα]οπία ἃ 

πρόφρων α [ἐιταϊπίπ. 

294, Χρυσὸν χέρασιν περιχεύας. Θη 
ἀογαιϊῦ 165 ΘΟΥΠ65. 465 υἱοί! μηθ5, ρου 416 

Τ᾽ οἰΐγαπά α [ὰϊλ᾽ θ]15. σἱομθ, δὲ χα] 6 οἰ αν- 

τηὰξ 165 ἀἴθιιχ. ὙΊΡρΙ]ο, ἰός, ΤΧ, 6327 : 

« Εἴ βιαϊαδιῃ ἃμίο ἃγὰ5. αἰ αία Μη οπίς 7ὰ- 

« ψϑποᾶμ. » 
298. Ἂμ, φόνον, ἂν νέχυας, μοι ἀνὰ 

φόνον, ἀνὰ νέχνας : ἃ ἔγάνοηδ5 16 οαγ πέρα, 
ἃ ἴγάνθυδ [05 δ ἀανγοθ. [οἱ, 16 τηοΐ φόγος 

οϑῇ 16 ἰθυμὴθ σόπόγα! ἱπάϊφαὰπῦ 6 πιαδϑᾶ- 

οΕἴ6 ; οἵ δα ααὶ δὶς ἀόνεϊορμο [[ἸΔ466. Οαΐη- 

{Πθη Χ, τ, οὐϊὸρνα 1᾽Δαἀπαῖν Ὁ]6. Ὀνιὸνοιό 
ἃ Ἠοιηὸγο : δρθνίέαΐο ηγα είς. ΝῸ]]6 ρμὰνῖ 
16 ροδίθ πὰ πϊθχ πηόγιτ6 οοὲ ἐϊοσθ 4118 

ἄλη5 ἴὰ ρμεϊηίανο ἀθ 665 ἀθαχ Ποπ5, ΠΙομηδ 6 
οὐ ΟἹ γ556, σόάαῃῦ 1ὰ πιῖῦ ΡὰΡ ἰὸ οἰδὴρ ἀ6 

Πα. 1}16, 
806. Οἵ χεν ἄριστοι.... (δ ν6γ5 ἃ ρμΪι- 

Δόποάοία : Αὐτοὺς οἱ 

φοοέουσιν ἀυύμονα Ἰ]ηλείωνα. ΑνΙδῖο- 
ῬΒὰημθ 46 Βνζάποο : Καλοὺς οἱ φορέου- 
σιν.... Ναυϊσαῖο : Οἵ χεν ἀριστεύωσι, εἴ 16 
γεϑίθ. οι πη6. Αχίδίαναιθ, ἀοπῦ ΠΟ5 ἈΥ̓ΟῚ5 

Ρνόόν ἰὰ Ἰθύοῃ. 
307, Ὅστις 56 τὰρρογίε ἃ τούτῳ 5ου5- 

ομίομάαι : ὕὲ ἀοηποραὶ ἃ οο]αὶ φιὶ. 
909-810, ἨΣὲ.... ἢ. όγεο. μ]ιι5. ᾿ναΐ 

οἰθιιῦ 5. γαγιηΐρ8. 
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φύξιν βουλεύουσι μετὰ σφίσιν, οὐδ᾽ ἐθέλουσιν 

γύχτα φυλασσέμεναι, χαμάτῳ ἀδηχότες αἰνῷ. 
Δ “ ᾽ αἴ ν ΄ 5ι ὃ ΄ “᾿" 

Ὡς ἔφαθ᾽ " οἱ δ᾽ ἄρα πάντες ἀκὴν ἐγένοντο σιωπῇ. 
Ὁ ΔΕΙ͂Σ Ν 

Ἦν δέ τις ἐν Τρώεσσι Δόλων, Ἐὐμήδεος υἱὸς, ν᾿ ᾿ 

χήρυχος θείοιο, πολύχρυσος, πολύχαλχος " 

ὃς δή τοι εἶδος μὲν ἔην καχὸς, ἀλλὰ ποδώχης᾽ 

αὐτὰρ ὁ μοῦνος ἔην μετὰ πέντε χασιγνήτησιν. 
“ ε , γα χῦ - " τ 
ς ῥα τότε Τρωσίν τε καὶ “Εχτορι μῦθον ἔειπεν 

Ἕχτορ, ἔμ᾽ ὀτρύνει χραδίη καὶ θυμὸς ἀγήνωρ 
νηῶν ὠχυπόρων σχεδὸν ἐλθέμεν, ἔχ τε πυθέσθαι. 920 
2 Ἄν ν .Ὁ δ ΩΝ 7 " 

Αλλ᾽ ἄγε μοι τὸ σχῆπτρον ἀνάσχεο, χαί μοι ὄμοσσον 

]ὰ ποίΐβθ ἀδεβ νεῖβ 208-209, Γι ΑἸ του παῖῖνε, 

Ἰοὶ, 6εϑὲ ἱπάϊψιαόθ μὰν πυθέσθαι (ἐα: ρίογ αγεὴ. 
Οπ 5οιυβ-θηΐθμα παῖαγο!οπμθπὶ πότερον, 

τεξγ τ). 
312. Ἀδηχότες. ΌΟΥΘΖ Ρ᾽ι5 Παυΐ, ν6Γ8 

98, Ἰὰ ποῖβ 51:11} 8 πηοΐ. 

θ14, Ἣν δέ τις.... (6. νϑγ5 στρ ρβὶ]6, μὰν 
Ιὰ ἴον, οοἰυὶ χα ΐοπ ἃ τὰ Δ1]Π|6ὰγ5, Υ, 9. 

- ΠοΙοπ ραγαϊξ ὀϊτθ ὑπ Ροσϑομπᾶρα ἴουΐ ἃ 

[αἰτε οι, σοταπιθ 1] Υ ἐπ ἃ θϑαποοῦρ ἀἾδλα- 
ἴγε5 ἀδπβ 1 7ἰἰαθ. ϑὸῃ. ποιὰ βισμιῇθ, ἐδ 

γιεσό, (6 ποπὶ ἃ ἐϊέ 58π5 ἀοιῖθ ᾿πνθηϊό ΡᾺΓ 

Ἠοπιὸγθ, Ῥουσ οαγδοϊόγιβοι 1 θη το ρυῖθ6 ἀ6 

Ἰ᾽᾿εβρίοπ ἰσογεπ ἀομΐῦ 1] τἀοοπίαϊξ ἰὰ ἰέ- 

ϑεπάθ. Ἑπιηέαὲ5, 16 ρὲγε 46 Ποΐομ, εϑβί 

ἈΡΞΟΪαπηθηΐ ᾿ποοπηι. 

816. Πολύχρυσος, πολύχαλχος. ΒεΠΕΟΥ 
1151, πολυχρύσου, πολυχάλχου. Μαΐ5 16 

Ε15 ἀπίφαθ ἀΐπη ρὸγθ ορυΐϊθπὶ ρϑυΐ ΡΊθῃ 
ἐΐχα ἃρρεοὶέ 1ι]-τηδπηθ, Θομπη8 16 ΓΘΙΠΔΡΩΙΙΘ 

Βοῖμθ, γἸοῆθ δὴ οὐ οἵ 6. αἰγαῖπ, 

916. Ὅς 56 τὰρροτῖβ, βαϊναπί Βοίῃθ, ἃ 
Ευπηόαὸ5, ρὲϊο 46 οΐοπη. ΟἾἐδὲ πἰπὸ 1ᾳΔ66 

ἴοστε Ιχσ ἀθ ἔαϊγσθ. ὰ νἱθὰχ Βέγαυξ 

ἔγογεπ ἃη ποδώχης, 58η8 ΘΟΙΏΡΙΘΙ 416 
Ιὰ Ρίαοβ ἀὰ τποῖ γτοπά ᾿ὰ βιρροβιίεοπ Ρ6ι 
ὙΓΔΙ56Π} Ὁ]. 0]6. ΒοῖΠ6 π6 ἀοηπθ εἶ λπΐγα 

ΤΆΪΞΟΠ, 51Π00 4 Ἠοιηδῖθ ἃ δρροὶό [65 
ἄἀθυχ Βόναιιϊ5 α᾿Αραπηθιίηποη, ὀτρηρώ; ἀ6- 

εἰς, αρίΐος ; « ου͵]ὰ5 Ευπηθα15 ἰαπά δία 
« νεἸοοϊίαθ, υἂδ ρυφοοπυτη ΑρἈΠΙΘΙΩΠΟΗΪ5., 
«Αα ([)ὴ, 321.» Τουβ [65 ἃποίθηβ οπίΐ 

δπΐθηάι, 406 ο᾽εδὲ Ὀίθη ΠοΪοπ 4αὶ ἐζαιϊε 
ἰαϊ4., τη815 τὰριἀθ ἃ ἰὰ οουγβθ. [5 ἀναϊθηΐ 
οοιημηθηϊέ δἢ ἀέόϊα!] ο6 ρῬάᾶββδαρθ: δὲ 115 οἠΐ 

Ἀάπμαϊγό ἀνθὸ 486] τὲ ἰδ ροδίθ ποιιβ [αἱΐ 
ΘΟΠΠΔἑ 6. 6 ἢ (6 ] 165. ποῖ ἴοξ ο5. 4] 

ΘΟΠοοσπ6 ἸθοΪοῃ, Ἐπδίδι δ. σόϑιιπηθ οομληδ 
1 δ1 Ιἰθὰγ5. γόβοχιοηβ : ἐπαινεῖται δὲ 
χαὶ ἐνταῦθα τῆς ἐμπεριθδόλου συντο- 
μίας ὃ ποιητής" ἐν ὀλίγῳ γὰρ διὰ πιθα- 
νότητα τὸ χύριον ὄνομα τοῦ χατα- 
σχόπου ἐδήλωσε, τὸ γένος, τὴν τύ- 
χὴν; τὴν ἐχ πατρὸς τέχην, τὴν μορ- 
φὴν, τὴν ὠχύτητα. Ομ νοὶξ 486, “᾽ἀρτὸ8 
165 ἀποίθηβ, Ποίοῃ ἐὀΐαϊξ Ππόγαι ἔ Θοπη πὶ 50Π 

Ρὸγθ. (δδὲ ροιχ ο6]α, 56Ιοῃ θιιχ, 4} πἾὰ 
Ροϊηξ Πιόδιιό ἃ 5᾽ οἵϊν ἃ Ἡφοῖον. ΠῚ δοπαρζαϊε 
51ι Τα νἸΟἸ 1116 ἀ6 5ὸπ οαγδοῖὸγα : ἄσυλοι 
γὰρ οἱ χήρυχες. θ0η ΟΡΆΪΟΠΟΘ 16 Ταββαγαϊξ 
α᾽ Πὰν. Θομ γα ἰὰ Θμᾶπορ 46. νοὶ νἹΟΪου 
ΘΠ 88 ῬΘΥΒΟΠΠΘ ἰ65 ἄγοιθ ἀ65 Πέγαιιίς. 5} 
ἐταϊδ ῬΥ15, 11 8᾽βῃ τγοραϊξ ἀνθ ἀῺ6 νᾶποοῃ. 
ΝᾺ] ἀοαΐδ ἀἴι55] 6 50π ἃρΊ 6 πα ]αἱ ἴοιν- 
πἰς ἴα πιογοπ α᾽ἔομΡΡ6', 5Ἶ1 86 νογαὶξ 
ΡΟΌΓΒαΪνΙ, Οἢ αἰϊέρπαϊς, ρου ἔαϊγο ἀθ 

Ἰ)οϊοη πῇ Βόγαιξ, ᾿[πϑᾶσα 465 ΡΘΌΡ]65 δϑίαὔ- 
4065. Οπ οἰΐαι!! Ἠότγοασοίο, ΥἹ, τχ : αὖ- 

λητέω γὰρ, φησὶν, αὐλητὴς, χαὶ μαγεί- 
ρου μάγειρος, χαὶ χῆρυξ χήρυχος. (6 
᾿ἶΘδῦ Ῥὰ8 τὴοϊ «αἱ αὐ σιθ6. 668. ΟΡ ΠΟ ἢ 5 

ΔΧ ἈΏΟΙΘΠ5. [6 165 ἰγΓΆ Π50115 α᾽ Επϑίδιῃο; οἱ 

Ἐπδίαι μα ἀ1ὲ τοχίαθ!]οπιοπὲ : φασὶ δὲ οἱ 
παλαιοί. (65 τηοῖϑβ 5ιρμϊβοηΐ 46 ποῖι5 6π- 
ἰθη 015 1οἱ ἰὰ νοῖὶχ Δ᾽ ΑΥὐ]ἱδίασαιθ πιόπιθ, οἱ 
66}16 46 ᾿᾽έφοϊς ἀ᾿ Ασ᾽βϑίαγψαῃια ἴοι ατὰ πιο η5. 

917. Κασιγνήτησιν. Ζέποαοίς ἐογίναιϊέ 
χασιγνήτοισιν, 66. 41 δία ἰοιέ 5615 χγὰϊ- 
50Πη}]6 ἃ μοῦνος. 

921. Τὸ σχήπτρον;, 66 5ορρίν6, Ὠοΐομ 

Ι- 2ᾷ 
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ἡ μὲν τοὺς ἵππους τε χαὶ ἅρματα ποιχίλα χαλχῷ 

δωσέμεν, οἱ φορέουσιν ἀμύμονα Πηλείωνα. 

Σοὶ δ᾽ ἐγὼ οὐχ ἅλιος σχοπὸς ἔσσομαι, οὐδ᾽ ἀπὸ δόξης. 
᾿ 2 ᾿ Ύ ἣν ᾿" " ζ. ᾿ς ὦ 

Τόφρα γὰρ ἐς στρατὸν εἶμι διαμπερὲς, ὄφρ᾽ ἂν ἵχωμαι 825 

νῆ᾽ Λγαμεμνονέην, ὅθι που μέλλουσιν ἄριστοι 

βουλὰς βουλεύειν, ἢ φευγέμεν, ἠὲ μάχεσθαι. 

Ὡς φάθ᾽" ὁ δ᾽ ἐν χερσὶ σχῆπτρον λάξε, χαί οἱ ὄμοσσεν " 
2 - ᾿ ΞΘ ἢ “ Β 
Ιστω νῦν Ζεὺς αὐτὸς, ἐρίγδουπος πόσις Ἥρης 

μὴ μὲν τοῖς ἵπποισιν ἀνὴρ ἐποχήσεται ἄλλος . 830 

Τρώων, ἀλλά σέ φημι διαμπερὲς ἀγλαϊεῖσθαι. 

Ὡς φάτο, χαί ῥ᾽ ἐπίορχον ἐπώμοσε, τὸν δ᾽ ὀρόθυνεν. 

Αὐτίκα δ᾽ ἀμφ᾽’ ὥμοισιν ἐξάλλετο χαμπύλα τόξα " 

ἕσσατο δ᾽ ἔχτοσθεν ῥινὸν πολιοῖο λύχοιο, 

χρατὶ δ᾽ ἐπὶ χτιδέην χυνέην " ἕλε δ᾽ ὀξὺν ἄκοντα " 888 

Ἁ 

ἈΜΟΣΣ, ΟΝ, βὴ δ᾽ ἰέναι προτὶ νῆας ἀπὸ στρατοῦ. Οὐδ᾽ ἄρ᾽ ἔμελλεν 
ἐλθὼν ἐκ νηῶν ἂψ Ἕχτορι μῦθον ἀποίσειν. 

τποη8 6 δοθρίσα 4 Ἡδοΐου. ἀναὶϊξ ᾿Υ15. δα 
ταδὶ ΡΟ ῬΆΥΘΙ ἅπ ΘΙ Ρ]8 4586 Π1|}}}6, Νοιι5 
ἈΥΟΠ5 οὶ, ἀλη5 165 ϑδϑοἠοίϊθ5 Α, 1ὰ 10511-- 
Ποαοη ὧδ 66 416 ποῖι5 ἉΨΟΠΒ 5] βοιυθηΐ 
τόρέτό ἃ ργοροβ ἀτι 501-ἀἸἰδαηΐ ἁὐίϊο δ : τὸ 

σχἥπτρον᾽ ἀντὶ τοῦ, τοῦτο τὸ σχήπτρον" 
ἐφόρει δὲ Ἕνχτωρ, ἐπεὶ ἐδημηγόρει. 

822, Τοὺς ἵππους, 165 [ἀπχθιιχ ΘΟΌΥΒΙΘΙΒ. 
1.6 τποῦ τούς 6ϑῇ δθιηρμαῦσαθ., 6 πηόπηθ 
ἴδθηρ5 4} οϑὲ [᾿δητόοέάθηϊ ἀ6 οἵ : ζἰέος 
ἐφιιοσ, φιιῖ, Τοὶ, ο᾽δδὲ ΑὐἹδίαγαιθ ᾿υ]-πηθπη8 

41] τάρΡϑ!!α 16 ρυϊποῖρθ σθαι ἃ 1 ἌγΈο16 : 
ἡἣ διπλῆ, ὅτι τὸ τοὺς οὐχ ἔστιν ἄρθρον, 
ἀλλ᾽ ἀντὶ τοῦ τούτους παρείληπται ἐν 
τάξει ἄρθρου. 1.6 Οὐ 4α6. ἃἰθχαπάν!η 

αἰουΐο : α Ἠθοῖου. ναὶ ἀ1ὺ 4αὮ ἀοππογαῖ 
165. πιθι]θιιγ 85 ομθναιχ 46 1 αγππέθ ρυθοααθ: 
ΤΟ]. ἀοπιαημάθ οοιχ ἀἤἾΑΘΒ116, ἀοπὶ 1 

οοππαϊϑϑαϊς 1 Ἔχοθ] ]6μθθ. Ἠοιηὲγθ 5ιρηα }8 
αἴη81 1ΓἀΡϑαχα 6. οἱ ἰὰ [Ὁ]16 ἀθ οθ5 ἄδθιιχ 
ῬΘΙΒοη Παρ 65.» ἼΣΟΙ, Επόϊάο, ΧΙΙ, 847: 
«... Το] μ15, Οἷἱ φιοηάδπι, οαδίνα αὐ Πὰ- 
« πάᾶιη ϑρθοιϊαΐον δάϊνροῖ, Αἰδιι5 Ρϑ Ἂς 
« Ρτγδίϊαμη 51:01 ῬΌβοθυΘ σαῦνα8. ΠΠὰπὶ ΤΥ- 

« ἀἴά65 110 ῥῬσὸ τα] 1115 ἃ11515 Α Πἴδοῖῦ ῥσθῦϊο, 
« πθὸ 6415 δἀϑρίγαϊ ἢ 1}15..» 

828, Φορέουσιν ἀμύμονα. ΟμοΙατι65 ἰθχρ- 
165 ἀῃτα 658 ἀοημπαΐοηϊ, φορέουσι ποδώχεα. 

824. Ἀπὸ δόξης, οἱέγα δαςρθοξαεϊοιιοηι, 
6η ἀδρὰ ἀς ([ο0π) αἴζοπῖθ : πε στόροπάδῃξ 
Ῥοϊπηὲ ἃ ἔοπῃ αἰξθηΐθ. 

927. Βουλὰς βουλεύειν,... Ἄογοζ Ρ]ὰ5 
Βααΐ 16 νεὺϑ 447 οἱ ἰὰ ποΐβ 511} 66 Ὑ6175. 

991. Διαμπερές εδ οἱ δάνουθε ἐς 
ἴ6ΠῚΡ5 : ἢ ρεγρθέιμιιηι, ἃ ἸΔῃγὰ15. 

882. Ἐπίορχον ἐπώμοσε πθ 5] 5πὶῇθ 
Ῥοϊπὶ φυ δοΐου. ρυδίε πὸ ἔλαχ βουπιθηΐ, 

1815 4111] αν 46 ἴαϊν6 ᾿πθ Οἤο56. 4] π6 
5 ΔΟΟΟΙΠΊΡΙΙΤὰ Ρᾶ5, (δ. π᾿ δδὲ ροϊπξ 88 νο- 

Ἰοπῖέ 41 ἴα 1 ἐνέποπιθηϊ, ο᾽θϑί ’Ιὰ ἀ δδιϊηόθ, 
«ϑοοῖϊος : οὕτως χαὶ διὰ τοῦ ε, τὸ ἐπώ- 
υοσεν, αἵ Ἀριστάρχον. 1. Ἰδεοοπ γιυι!ραΐχτα, 
ἐπίορχον ἀπώμοσεν, π᾽ εδῖ 4 π6 την ῖβ6 
οουγθοῦομ. Ἐπυβίαιῃθ ἄόπημθ αἰ Θχοβι]θηΐθ5 

ΤΆΙΒΟΩ5. ΘΟΠΙΡΘ Ε}16 : τὸ δὲ ἐπίορχον 
ἀπώμοσε γράφουσί τινες ἐπώμοσε, 
ἀστείως ποιοῦντες" ἣ μὲν γὰρ ἀπώμοσις, 

τουτέστιν ἣ ἄρνησις, τὸ, οὐδεὶς ἐποχή- 

σεται ἄλλος, ἀληθής" ᾿Αχιλλεὺς γὰρ μό- 
νος" ὃ χαὶ ᾿Οδυσσεὺς μετ᾽ ὀλίγα ἐρεῖ" 
ἣ δὲ θέσις, ἤγουν ἐπώμοσις, ψευδὴς, τὸ, 
ἀλλὰ σὺ ὁ Δόλων" ὥστε ἀπώμοσεν μὲν 
ὁ Ἕκτωρ ἀληθῶς, ἐπώμοσε δὲ ψευδῶς. 

885, Κτιδέην, [αἷὸ ἀθ ρϑᾶμ 46 μεϊεοϊίε. 

1 χτίς οι ἰχτίς ἀθ5 γθοβ οϑὲ 16 ραΐοὶβ 
8610 [65 5, οἵ, ϑϑίοῃ α᾽δαΐγοβ, 16 ἔαγοῖ. 
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Ἀλλ᾽ ὅτε δή ῥ᾽ ἵππων τε καὶ ἀνδρῶν χάλλιφ᾽ ὅμιλον, 
βὴ ῥ᾽ ἀν᾽ ὁδὸν μεμαώς τὸν δὲ φράσατο προσιόντα 
Διογενὴς Ὀδυσεὺς, Διομήδεα δὲ προσέειπεν" ζό "ἐπ Φὠ 

Οὗτός τις, Διόμηδες, ἀπὸ στρατοῦ ἔρχεται ἀνὴρ, 
οὐχ οἶδ᾽ ἢ νήεσσιν ἐπίσχοπος ἡμετέρῃσιν, 
ἤ τινα συλήσων νεχύων χατατεθνηώτων. 

Ἀλλ᾽ ἐῶμέν μιν πρῶτα παρεξελθεῖν πεδίοιο 
τυτθόν᾽ ἔπειτα δέ χ᾽ αὐτὸν ἐπαΐξαντες ἕλοιμιεν 940 

χαρπαλίμως᾽ εἰ δ᾽ ἄμμε παραφθήησι πόδεσσιν, 
αἰεί μιν ἐπὶ νῆας ἀπὸ στρατόφι προτιειλεῖν, 

ἔγχει ἐπαΐσσων, μή πως προτὶ ἄστυ ἀλύξῃ. 

Ὡς ἄρα φωνήσαντε, παρὲξ ὁδοῦ ἐν νεχύεσσιν 
χλινθήτην᾽ ὁ δ᾽ ἄρ᾽ ὦχα παρέδραμεν ἀφραδίῃσιν. 8900 

Ἀλλ᾽ ὅτε δή ῥ᾽ ἀπέην ὅσσον τ᾽ ἐπὶ οὖρα πέλονται 

389, Φράσατο. Τ)ᾶπ5 168 τόπδθτεβ ἀ6 ἰὰ 
πυϊΐξ, ὁπ ἀουῖπα ἰὰ γέαλ]ττέ 465 οβ]εῖ5, ρ[υτὸϊ 
4αΐοπ πὸ ͵ὰ οσοπϑίαΐθ, ΟἹ 165 ΡῈ π86 διΐδπξ 
4υ ὸπ 1ε5 νοϊῖ. ὕἹγ58586. ἃ γόΠέρηι ἀνὰπὶ ἐδ 
αἶτα : Κοϊὰ πὰ ποηιπιθ ἡ Οπ Ρεαῦ σορθη- 
ἀαπέ ργθπάνα φράσατο, ἄγξο [65 50 }Π0]]ἀϑ5168, 
Ῥοὺῦ ὑὧπ 5πρὶ6 ὀφυϊνα]οηὶ ἀφ εἶδεν, 
ἐνόησε. 

841, Οὗτός τις, νεῖρο οὗτός τοι. .6}ο- 

ἐΐϊος : ᾿ΑἈρίσταρχος, οὗτός τις" ὧμολό- 

γουν δὲ αἱ πλείους. 
842. Οὐχ οἷδ(α) 658 ἰοὶ πὸ Ῥαγθπιμὸβθ, 

ξοηπθ δοανεπί ποθ 76 π6 5αἱδ, οὐ 
οοπηθ ἐποθγέμ 65ὲ οἷν ἰαἴϊπ, ΟμΘΙ 165 

ἐἀϊέριιγϑβ τηθέϊοπὶ τπὸπιθ ἅπὸ νίγσαϊθ, ΡΟῸΣ 
τηοπέγον 4π6 ἤ ἀέρεπά 46 ἔρχεται. 

844. ᾿Ἐῶμεν πα οοτηρία 416 ῬοὺΣ ἄθιιχ 
850 }140065. Βοῖῃ6. Ῥγόροϑβε 468 υϑίγδπομου μιν; 

εἴ ἀ᾽ ἐογῖγε ἀλλ᾽ εἰῶμεν. Μαῖδ ἃ Ζυοϊ Ροπἢ 
1,ἃ 5γυϊζοθα δυΐιὶ Ῥουν 46 16 τηὸδΐτα 5011 
τέρυεγ. 

846, Παραφθήηῃσι, νεέψο παραφθαίησι. 
ΟἾεϑὲ τουήοῦγβ 16 σοῦρα παραφθάνω, ργῶ- 
γοΡίο, ἀθυδΏ ΟΡ. 

847. Ἐπί, νεῖσο ποτί, σογγθοοι 46 
4υοίψαιθ τηέίγιοῖθπ σνέμ!]!εαχ : ϑολοίϊδ5 : 

Ἀρίσταρχος; ἐπὶ νῇας. --- Προτιειλεῖν, 
ΓΙΒΒΗΙΗΕ ἀὰπη5 ἰδ 856π5 46 ᾿᾿πωρέναϊ : 
οογιροῖθ, Ῥου556. 

849, Ὡς ἄρα φωνήσαντε. Αα Ἰἴδὰ ἀ6 
(65 ἰχοὶβ τηοῖβ, Αγιβδίορμδπθ ἀθ ΒυζΖᾷποθ 
ἀοημαϊϊ ἢ ὙΘΓ5 ΘΠΙΟΙ οἴ θπ6 ἀυΐχθ τποἱτς6 

ἂς σεῖβ: Ὃς ἔφατ᾽ οὐδ᾽ ἀπίθησε βοὴν 
ἀγαθὸς Διομήδης " ἜἙλθόντες δ᾽ ἑχά- 
τερθε.... 

861. Ὅσσον τ᾽ ἐπὶ οὖρα πέλονται, 
ο᾽ ἐδι-ἃ-αἰν ἐφ᾽ ὅσον τε οὖρα πέλονται. 
ΠῚ εϑῦ ἱπηροββ1}}}8 ἀφ ἀέξεγιαΐπου ἀνθὸ ργό- 
οἰδίοπ ἰὰ Ιοπραᾳθυν αυ Ἠομηὸγα ἀρρε]16. τὰ 
51Π|Π0π 46 πιυ]οίβ. [6 γϑὰβ5 ϑιιϊναπί ποι [αἴ 
δῃΐοπάγο σα μη 51Π|0π 46 πιι]οῖβ δὲ θΡ]5 
Ἰοπρ φαΐμη 5110 ἀ6 Βααίβ ; πιδὶβ ο᾽δϑὲ δχ- 
ΡΙϊψαθυ, οομηπηθ ἡ αἰξ, οὖϑοιι τε μ6}" οὗ-- 

σοῖς. ΟἾ6116 εϑέ, βοὰν Ἠοιηὸγθ, ἰὰ Ἰοπ- 
σαθαν ἀἶ πη 5110η ἀ6 αι) 1,65 Οὐθοβ αὶ 
ἰθπὴρ5 ἀ Ἤομπηδγθ ἰθ βϑαναϊθῃΐ : τηὰῖδ5 ΠΟΙΙ5, 
ποὰ5 ᾿ἸΡΠΟΙΌΠ5. [8 τηοῦ οὖρον 68 τιῃ 
ΒΥΠΟΠΥΙΏΘ 46 ὅρος, ηπὶς : ἰγαἀ αϊδοπ5. ρΡ]ὰ- 

τὸς Ιοἱ Ρὰγ ζί)ι65, 4] 5᾽σπῖβο βοινοπῦ Ἰρη6 
εἴ 51|Π10η. δολοίϊος : οὖρα τὰ ὅρια χαὶ 
πέρατα τῆς αὔλαχος, ἣν τὸ ὀριχὸν 
ζεῦγος τέμνει. 165 Δἃποίθηποθ ὀαϊτοη5 
ἀοπποπῦ θη τπὶ 568] τηοΐ ἐπίουρα» ΄υΐθπ 
ἜΧρ]Ἰαιαῖῦ, ἀ᾽ ἀρτὸβ Επδίϑ:Π6, τὰ ὁρμήματα, 
ἰθς ὀίαπδ; 66 4υὶ δϑὲ Ρ]8δ νᾶρι:θ ΘΠΟΟΙῸ 
46 1466 ἀ6 51|110η. Μίαϊ8 Επιβίατῃηθ π᾽ ἐζαϊ τ 

Ρᾶβ5. ἐγὸδ-ϑὰν ἀβ 1 ὀϊγιποϊορὶθ ὀρούω, σἂν 1 
ῬΙΌΡΟΒ6 ἃιι581 1᾿Θχρ!οαϊοπ τὰ μεταξὺ δια- 

στήματο. ΑΙοΥ5. ο᾽ εδὲ 16 56η5 ἀβ ὅρος δὰ 
ῬΙΌΡΓΘ, δἵ, οοιηπηθ ἀξ Ἐυδίατ!θ, οεδὺ ὅρος 
τηδπηθ : ὡς ἀπὸ τοῦ οὖρος, ὁ περιορισ- 
υἱὸς, κατὰ γένους μεταπλασμόν. 1,6 [ατι 
ἀς Ἰάρππιέ ἀ6 ὅρος οἴ οὖρον πὸ Ραγαϊξ 
βαῦτο ἀομίθαχ, Ομγοῖι5. ΘΟ ΟΣ 6 105. ἀθιχ 
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ἡμιόνων (αἱ γάρ τε βοῶν προφ 

Ἢ ἑλχέμεναι νειοῖο βαθείης πηχ 
ἐρέστεραί εἰσιν 

ὃν ἄροτρον), 
᾿ Ὰ " Ἂ πα δ Χθον ονν δά δον . ͵ 

τω μὲν ἐπεὸραμέτην ΟΟ Χρ ξἑστη οοὐπον ἀλουσᾶς. 

Ἔλπετο γὰρ χατὰ θυμὸν ἀποστρέψοντας ἑταίρους 355 
΄ » Ὕ “ 5 ,ὔ ὥχι ᾿] “ 

ἐχ Τρώων ἰέναι, πάλιν “Ἔχτορος ὀτρύναντος. 
3 ς εϑν Νν ᾿ Αλλ᾽ ὅτε δή ῥ᾽ ἄπεσαν δουρηνεχὲς, ἢ χαὶ ἔλασσον, 

᾿ 
γνῷ ῥ᾽ ἄνδοας δηΐους λαιψη ὰ δὲ γούνατ᾽ ἐνώμα ἵνω ῥ ρᾶς οηίους, Ἰρᾶ οἐ ἡ υ. 
ὡς ΄ 5 ᾿ δ Ὗ ον ἢ ἐ0: 
φευγέμεναι τοι αιψα οιωχεῖν ορμιηνη σᾶν. 
ς " ἮΝ ἣΝ "Ὁ δι Ὡς δ᾽ ὅτε χαρχαρόδοντε δύω χύνε, εἰδότε θήρης, 560 
ἢ χεμάδ᾽ ἠὲ λαγωὸν ἐπείγετον ἐμμενὲς αἰεὶ Ι “ μ. ᾿Ξ ἢ ς εἰγ μι ν ' οαἱξε 

χῶρον ἀν᾽ ὑλήενθ᾽, ὁ δέ τε προθέῃσι μεμηχώς" 

ὡς τὸν Τυδείδης ἠδὲ πτολίπορθος Ὀδυσσεὺς 

λαοῦ ἀποτμήξαντε διώχετον ἐμμιενὲς αἰεί. 

Ἀλλ᾽ ὅτε δὴ τάχ᾽ ἔμελλε μιγήσεσθαι φυλάχεσσιν, 868 

φεύγων ἐς νῆας, τότε δὴ μένος ἔμδαλ᾽ ᾿Αθήνη 

ΟΧΡΙΠΟΔΕΙΟΙΒ ; Οὐ 1] ἰγδάυϊ οὖρος μὰν 

«Ἰλατιν (65Ρ866), οἵ 1] 16 σρρουίθ, δοιητηθ 

δίσχουρα (ΧΥΠΠ, δ28), ἃ 18 τὰοϊπθ ορ, 
αΑ᾽οὰ ὄρνυμι. ΠΥ ἃ Ρ]υδίθιιυβ ΘΧθ ἢ 685, 
οοζ Ἠοιπὸνθ, οὰ 16 τηοῦ οὖρα 5]ρη1ῇ8 

Ἰληϊἴ65. ΑἸπ81 οοὰὶ 4π6 οἷα Αρο]]ομῖιι5 

(ΧΙ1, 421) : ὥστ᾽ ἀμφ᾽ οὔροισι δύ᾽ ἀνέρε 
δηριάασθον. ΤιΘχρ)ϊοαῖοπ. ρὰν διαστή- 
ματα εϑῇ 96}16 ἀ’ Αγιβίαγαιιθ. [6 οΥΠΠ 18 
Θμϊομάαῖς : ἰὰ ἀἰἸἰδίαμοθ. «π᾿ ἀπ αἰΐθίαρθ 46 
τηι]οῖβ σᾶρηθ 500 τπ ἃιίοίασο ἀθ αιβ 

ἃ ΄ὰ ἤπ ἀπ σ]οη. (δῖα θχρολίιοπ ἃ 1᾽ἃ- 
γαπῖαρα αἀ᾽ ἈΠΊΘΠΘΙ 58Π5 οἴου Ἰὰ στό! θχιοι αἵ 
γάρ τε βοῶν...» οἴ ἀ6᾽΄]Δ1556᾽ ἃ οὖρα 50Π 

568 ΡΙΌΡΓΟ, Μὶ]5 6186 πὲ ποῖὶ8 ΓΒηΒΘΙσΠΘ 
Ρᾶ5 ἀαναπίαρϑ 511 ἰἃ ἀἸπιθηβίοη 46 οὖρον. 
ΕἘΠῚῸ ἴαιε σοιαργθηάγο βϑαϊομηθπῦ {π6 ο᾽ ἐΐαϊξ 
1η6 ἸΟΠρΊΙΘΙΙ 5562. Ροῖι ΘΟπϑιἀόρα 0. 1] Υ 

ἃ ἀἍΠ]Θ5. ἀπὸ αἰ βουϊέ : οεϑὲ 46 ἰδ 
Ροῦίο, ἀδπθ 'ἢ ἁμῖν ρᾶβδϑᾶρθ, Οάγοϑές, 
ὙΠΠ, 134, 56 8εῦῦ 46 1 ἀχργοϑδίουῃ. οὖρον 

ἡμιόν ουἵν ρΡΟῸν τὰν 16} ἀπ ἰδέα πο 6, 5818 
ἈΠΟ ΠΘ. ΘΟΠρΡΑΡΔΙ50 5. ἀνθ ἰὰ ᾿ἰδηΐθιν (168 

υααυΐβ. 1] ἴασε ἀοπο ἰναάαῖγο, Ἰὰ, τὐν οἱ ἐζονι 
ἐδ πιμΐοές. ῬΟΌΤΑΌΟΙ Π6 Ρὰ5 ἰγαάαϊνο Ἰοὶ 
ἀς τηϑηθ ἢ Τουῦ οο 4υθμ ἃ ὅρους ΡουΣ 
γϑηάγο 1μ 6} Πρ} }] 6 οί ΘΧρΡυ θθῖοπ, Π6 
ΡῬϑυξ 46 [Ἀ}}}6 506. ΘΘιχ αὶ δανοηΐ 66 

ἤυ6 ο᾽δδὲ «πὸ Ἰα οι γ. 586. νοὶβ 46 τηὰ [6- 

πδίγθ, 6 66 ᾿ποπηθηΐ τηθμη6, {πᾶ 6 οἰὰν- 
ΤΘ5. ἅτ ἴγαγα 1}. ΠῚ Υ 6η ἃ τπὸ 4πὶ [αἱξ τιπ 

5110 ἀ6. ἴγ0Ὸ18 οϑηΐβ τηὸΐγοβ ἅπ τηὐϊη5, οἱ 

16 ἃιι{γ6. 4] πὸ γὰ ρὰ5 ἃ σοπῦ πηδίγθϑ 585 
ΤΘΙΟΌΡΏΘΙ. 

σ08, Νειοῖο, ἀδλπβ ὑπ Ἰδομὸγα, Οἶδε 16 
δόμα Ἰοοα], 

866. Πάλιν, 41 ἃ ἴοιυ)ουγθ, ἀδπ5. Ηο- 
τηὰγθ, [6 588η8 46 γϑέγο, 586 σὰρροτγίθ ροιι- 

ἴληῦ ἃ ὀτρύναντος : ἀγαπξ οτάοπηῤ 48 
ΠοΪομ γονίμε δ δθ5 μά. 1,65 δοπιηθηΐα- 
ἴθι 5 ΤΠ] Οθγ 65 οπίθπδπὲ βθαϊθπηθηΐ αγαπέ 

ἄοπηό οοπγ τον. Αὰῷ ἴοπά, 16. 565 δϑέ 

16 τηδῃηθ; τηδ15 16 ῬΥΊΠΟΙρΡΘ ἀοἱξ ὀΐγα τηαϊη- 
ἴδηι. Ῥοῖν 16 πηλ]π 8 11} Ρ]ιι5 ἰογθπιθηΐ 6η- 

οὗγθ, Αὐϊϑίασαθ σὰρρογίαιϊξ 1οἱ πάλιν ἃ 

ἀποστρέψοντας : ἣ διπλῇ, ὅτι τὸ πάλιν: 
συναπτέον τῷ ἀποστρέψοντας, ἵνα 
ἡ, εἰς τοὐπίσω ἀποστρέψοντας. Μαϊ5 1] 65 

1ππ01|6 ἀ6 ΘΠάπρον ἰὰ ροποίαπαδξίομ. 1,605 : 
« ἤωο νοσλθα]ουιπη. ΘΟΠ] ΠΡΟ Πα τα 

« [α]δα, πιὸ Ἰοοαπη Ἰπϑρίοἰθατὶ ραΐοθῖς, 116- 
« λιν ὀτρύναντος 6ϑθῖ εἰς τοὐπίσω ὀτρύ- 
« ναντος. » 

969, Φευγέμεναι"... (δ γΘΥ5. 56 [θῦμα Π6 
Ῥὰν ἴγοὶδ βΒροηαόεβ. Οἢ νοὶξ φυ᾿ Ἠοπιὸνβ πθ 
ΘΠΘΙΌΠΙΑΙ  Ρὰ5. του]οιιν5. 1’ Δοοον ρᾶτίαϊς ἀπ 
πηδίγθ οἱ 465 ο!υβθϑ. 1] 5 Ἀρὶὲ ἀὯπθ δοιῦδο 

γΆΡΙΔΘ, δὲ ἰδ νϑὺ5 56 ἐγαῖπθ Ἰοιγἀθπχθηῦ. --- 



[Χ] ΙΛΙΑΔΟΣ Κ. 979 

Τυδείδη, ἵνα μή τις Ἀχαιῶν χαλχοχιτώνων 

φθαίη ἐπευξάμενος βαλέειν, ὁ δὲ δεύτερος ἔλθοι. 

Δουρὶ δ᾽ ἐπαΐσσων προσέφη χρατερὸς Διομήδης" 
Ἠὲ μέν᾽, ἠέ σε δουοὶ χιχήσομαι οὐδέ σέ φημι 9570 

δυηοὸν ἐυ:ἧς ἀπὸ χειρὸς ἀλύξειν αἰπὺν ὄλεθρον γον πιεῆς πον δ: 
Ἂ ξ » 5 ἰεῦδα ς Ἀλλ. 6 4 

Η ῥα, καὶ ἔγχος ἀφῆχεν, ἑκὼν δ᾽ ἡμάρτανε φωτός 

δεξιτερὸν δ᾽ ὑπὲρ ὦμον ἐύξου δουρὸς ἀκωχὴ 
ἐν γαίη ἐπάγη: ὃ δ᾽ ἄν ἔ χοσησέ ἐν γαίῃ γη ὁ δ᾽ ἄρ᾽ ἔστη, τάρθησέν τε 

βαμόαίνων (ἄραδος δὲ διὰ στόμια γίγνετ᾽ ὀδόντων), 970 

χλωρὸς ὑπαὶ δείους. Τὼ δ᾽ ἀσθμαίνοντε χιχήτην, 

χειρῶν δ᾽ ἁψάσθην᾽ ὁ δὲ δαχρύσας ἔπος ηὔὖδα᾽ 

Ζωγρεῖτ᾽, αὐτὰρ ἐγὼν ἐμὲ λύσομαι᾽ ἔστι γὰρ ἔνδον 

χαλχός τε χρυσός τε, πολύχμητός τε σίδηρος" 

τῶν χ᾽ ὕμμιν χαρίσαιτο πατὴρ ἀπερείσι᾽ ἄποινα, 980 

εἴ χεν ἐμὲ ζωὸν πεπύθοιτ᾽ ἐπὶ νηυσὶν ᾿Αχαιῶν. 

Τὸν δ᾽ ἀπαμειθόμιενος προσέφη πολύμητις ᾿Οδυσσεύς᾽ 
, , ! ῇ, 7 “ Θάρσει, μηδέ τί τοι θάνατος χαταθύμιος ἔστω" 

ἀλλ᾽ ἄγε μοι τόδε εἰπὲ χαὶ ἀτρεχέως χατάλεξον. 

πὴ δ᾽ οὕτως ἐπὶ νῆας ἀπὸ στρατοῦ ἔρχεαι οἷος, 980 

γύχτα δι’ ὀρφναίην, ὅτε θ᾽ εὕδουσι βροτοὶ ἄλλοι ; 

ἢ τινα συλήσων νεχύων χατατεθνηώτων ; 
“7 

Αἴψα. Ουδίψαεβ ἰθχίθθ Δη 4168 Ρουίαιθηξ 

ὥὦχα. 
872. Ἑχὼν δ᾽ ἡμάρτανε. ])ιοιηδ δα πα 

νϑυΐ Ρὰ5 ἴπ6Γ ᾿᾽ΘΘΡΙΟῚ ἴσου θη, Πη815 [6 ῬΓΘΠ- 

ἄτα νἱναπὶ δὲ 1 Ἰπίογγορσογ. Ομ 6] 165 Ἀπ οῖθ ἢ 5 

οἰταϊοηξ 16 γ6Γ8 50115 πΠη6 [ὉΓΠῚ6 401] 6 γεπά 
ἃ Ρθὰ ῥγὸβ 1π]η:6}}151}0]6 : Καὶ βάλεν οὐδ᾽ 
ἀφάμαρτεν, ἑχὼν δ’ ἡμάρτανε φωτός. 
Ὁ εἴθ ναυϊαηῖθ ΓΟ Γ ἢ 155410 ἀπ ῬΥΟ ] 6. ἃτχ 

Θηϑίαι4π685. [.ε5. ᾿γτ 4165 γόβοϊναϊθπὲ 66 
ῬΓοΟἸδιηθ, δπ βαρροβᾶηῦ 46 ἀφάμαρτεν 

ναὶ ἴὰ ναϊουν ἀἤη σΟπ ΠΟ ππ6]. Αὐὶ8- 

ἴάγαχαο : χαὶ λύουσιν ἔξωθεν προσλαυδά- 
νοντες τὸν ἄν σύνδεσμον. Νίαϊ5 16 ρτο- 

Ὀ]ὸπηα. π᾽όξαιε ροϊηΐ Ἰόριτίπιθ, ἰὰ νὰν πῖθ 

π’ ἐϊαπ! απ 6 ἴαι558 Ιθςοη. [,6 τηοῦ βάλλω, 

ἄδη8 Ἠυοπιὸγε, βιρηιῆῖθ αἰέεϊπάγ6, οἵ ποη 

νίδ6. Αὐἱϑίαυαιβ : ἀγνοοῦσι μέντοι ὅτι 

3..Ὁ Πῶς ὃ -“- 0 “ 

ἢ σ Ἐχτωρ προέηχε ὀιασχοπιᾶσθαι ἐχαστα 

Ὅμηρος τὸ βαλεῖν ἐπὶ τοῦ ἐπιτυχεῖν 
τίθησιν. 

874, στη, τάρδησέν τε. ἴεϊ, 165 ἔγοΙ5 
Βροπαόος 41 ἰθυμαϊπαμῦ 16 Υ6Γ5 Ρδϑινυθηΐ 
ΥΟΙΣ ὀϊό πηῖ5 ἀνθὸ ᾿πζθπίίοη. 

878-981]. Ζωγρεῖτ᾽,-... Ο ἃ Ἰὰ πιῇ ρᾶ5- 

βᾶ 6 566} }8}0]6, ὙἹ, 46-50. γογα2 [65 ποῖο8 

511 065 Ψ675. 

3587. Ἤ τινα συλήσων.... Ἀδῤρέτλιτοπ ἀὰ 
γεὺ5 8483, ΑΥἱβδίορμαπθ ἀθ Βυζᾶποα εὐ Αὐὶβ- 

ΤΆΓαα6. το]θίαϊθηῦ ο6. ὑθι8, ῬάΆΡο8. 416 168 

ΘΌΘΥΥΙΕΓ5. Π6 50Π} Η]115 510 [ὰ μῖαθθ οὰ ρἱ- 

δϑηΐ [65 τπουῖβ. ἃ. ιν [6 πηθὲ θην οσο- 

οἰεῖβ, δὲ ἐογὶτ, ἂὰὰ νοῦ5. δαϊναηΐ, ἢ ἅτ δὰ 

ἀς ἤ. Οδροπάδπε ἰὰ γόρόπτοη ἀπ νοῦ5 948 

ὨἾ δδὲ ρὰ5 ἁπίγοιηθπῦ οΠοσυδηίο, θΐθη σα ὰ 

Ιὰ υἱρίθαν ΟὮ Ῥι1556 [ἃ σΟΠΒ] ἀόῸῚ ΘΟΠΠῚ6 

1πι 1116. 
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νῆας ἐπὶ γλαφυράς; ἢ σ᾽ αὐτὸν θυμὸς ἀνῆχεν : 

Τὸν δ᾽ ἠμείῥετ᾽ ἔπειτα Δόλων (ὑπὸ δ᾽ ἔτρεμε γυῖα)" 390 

Πολλῇσίν μ᾽ ἄτησι παρὲκ νόον ἤγαγεν Ἕχτωρ, 
ὅς μοι Πηλείωνος ἀγαυοῦ μώνυχας ἵππους 

δωσέμεναι κατένευσε χαὶ ἅρματα ποιχίλα χαλχῷ᾽" 

ἠνώγει δέ μ᾽ ἰόντα θοὴν διὰ νύχτα μέλαιναν 
ἀνδρῶν δυσμενέων σχεδὸν ἐλθέμεν, ἔχ τε πυθέσθαι 900 

ἠὲ φυλάσσονται νῆες θοαὶ, ὡς τὸ πάρος περ, 

ἢ ἤδη χείρεσσιν ὑφ᾽ ἡμετέρῃσι δαμέντες 
φύξιν βουλεύουσι μετὰ σφίσιν, οὐδ᾽ ἐθέλουσιν 
γύχτα φυλασσέμεναι χαμάτῳ ἀδηχότες αἰνῷ. 

Τὸν δ᾽ ἐπιμειδήσας προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς " 400 

Ἢ ῥά νύ τοι μεγάλων δώρων ἐπεμαίετο θυμὸς, 

ἵππων Αἰαχίδαο δαΐφρονος οἱ δ᾽ ἀλεγεινοὶ 

ἀνδράσι γε θνητοῖσι δαμήμεναι ἠδ᾽ ὀχέεσθαι, 
ἄλλῳ γ᾽ ἢ Ἀχιλῆϊ, τὸν ἀθανάτη τέχε μήτηρ. 
Ἀλλ᾽ ἄγε μοι τόδε εἰπὲ καὶ ἀτρεχέως χατάλεξον " ἢρ 

ποῦ νῦν δεῦρο κιὼν λίπες Ἕχτορα, ποιμένα λαῶν ; 

891. Πολλῇσιν.... ἄτῃσι 658 Ρ]5. ἴοτὲ 
416 14 ἐγαάποίίοπ σαΐοπ δα ἀοηπο ἀ οταϊ- 
ἨΔΙΡΘ : ηιμίξο οτεὲ ἀαπιπο. Ἰ)Ο]οπ, 4] ΟΠ Υ- 

Οἢ6 ἃ «ρίΐουον 165 ἀθιιχ Πόγοβ, τοργέβθῃϊα 
Ἡδοΐου ΘΟΠΊΠΊΘ ΠΠ ΙηΔυγαἶβ σόπ]θ, (1 1᾽ἃ 
Ῥγέοϊριι6 ἀδη5 ἰὰ ἀέτηθποθ ρὲ 465 Ρῖὸ- 
ΤΉ65568 [ΔἸ]ΔοΐΘιι565. 1] 56 βϑηΐ ἴουξ ἃ [αἱξ 
Ῥογάα, οἱ 1] 5β'δη ργϑπηά ἃ Ηβοΐου. ,ϑολοίϊος : 

ἄτας ἔφη τὰς ἐπὶ χαχῷ ὑποσχέσεις. --- 
Μ᾿ εϑί, βαϊναπὲ σαθὶ {86 5- 1Π8, ῬΟῸΣ λοι» 
φοπιρ!όπιθηξ ἱπαϊγθοῦ ἀπ νοῦρ6 ἤγαγεν. ΑΙΟΥΒ 

παρέχ 56 γδ1 δήνεα, Να]5. ὁπ ρϑυΐ οοη- 
βἴχσγ6 : ἤγαγέ με παρὲχ νόον. Ἐπ εἴϊεϊ, 
παρέκ 56 ἵἴγοινα βουνθηΐ ἅγνθο ᾿᾿Δοοιβδ , 
Αὐἰβϑίορῃ!ᾶπθ 46 Ῥυχάποθ ᾿ἰδαϊ ἤπαφεν ἃὰ 
θὰ ἀ6 ἤγαγεν, οἴ ΘΧρ]]υαῖ : παρεξήπαφέ 
με νόον (μι᾽ἃ ἰγχοιηρό αιαδηξ ἃ [|᾿6βρυὶ), 
πιλ ὁϊέ ᾿πϑιἀϊθυβειηθηῦρ ἔοι Ῥγόβοποθ 
ἀ᾽ Ἐβρυϊ, 

997-899, Ἢ ἤδη.... Ὑ15 πιαγαιόβ ἀ᾽9- 
υ»εὶ5. ἀδπ58 [6 πηδηιϑοῦιὶ ἀ6 Ὑεηῖβ6. Αὐ]βίο- 

Ρμᾶπθ 46 Βγζᾶπος [65 τϑραγάαϊ δ ΘΟΠΊΠΙΘ 
Ἰπιουροϊόβ, Αὐἱδίασαθ, {πὶ ἀναὶξ ἀἀρονὰ 
τηἷ5, ΠΟῚ 65 ο"6]5, πιαῖβ (165 ροϊπίβ, 586 4έ- 

εἰάα δηϑβαΐϊξε βῬοὺν 1 δΠπόϊοβθ. ὙΟΠ]ὰ 66 486 
ΠΟῖῖ5. ΔΡΡΥΘππθηΐ 165 ποῖθβ ἀβ Ὠϊάγπιθ. 
Ῥιάγημθ οἰΐθ ΑἸπμηοηι15, 5 ΘΟ 556} ἀἾ ΑΥ 5- 

ἴΆγ 46 τι ΜΙ ιβέθ, εἴ 16 σγδπηπηαϊ ρθη Νόπιό- 

510η. ῬΟΠῚ 165 Ροϊηΐ5 αἀ᾽ΑΥΙβίαυ 6, νουο 
ποΐγθ “ρρεπαϊοοε 1, ϑδίρηος ογίξίφψιιθς, 
ΑΠΙΠΊΟΠἾτ15. Ἀ ΕΤ τι} Ἰ᾽αἰμότὸθα ἃ δα «α᾽ - 
ΥἸΒίΆ 16. ἃναὶϊξ ἴγοινό ἀλη5 ἴὰ Ἰθοὸπ (69 
ΤΑ ΔΗ ΠΙ5ΟΥ 5 σφίσιν ἃ ἃ ΒΘοομ 46 ΡΘΙΘΟΠΠ6, οἱ 

π᾿ ἀγαὶξδ σὰ ἀΔΠ5 165 ἴγ015 γοῦ5 {απ οοπΐοῃ 
ἀ6 οἰιοβθβ ἀὀ]ὰ ἀἸῖο5. ΝΜαἱβ δα π' ἐξαϊε φα᾿ηθ 

οοπ]θοΐασο εἴ ἀπ Ρϑαυΐ- ἐΐνε : τάχα διὰ 
τὸ ἐπὶ δευτέρου προσώπου τὸ σφίσι 
τετάχθαι, χαὶ ἄνωθεν μετενεχθῆναι. Αὰ 
τΤαβίρ, Αὐϊβέαυ 416 ἀναὶὲ οοηϑεταό 16 τοχῖθ ἐδ 

ἴαφοπ ἃ 16 γθπάγα ἱγυόργοομαθ!θ : ΠΙάΎ πὶ : 

ἐν δὲ ταῖς Ἀριστάρχου ἐγέγραπτο, εἶ 
ἤδη (γεῖβ 397). (δε Ἰθφὺπ βιρΡροβϑα 
Ἰ᾽αϊμέϊοθαε ἀπ νοῦ 896. Αὐ]βϑιοπίοιβ : ὅτι 
οὕτως γραπτέον βουλεύουσι χαὶ ἐθέ- 
λουσιν (νειθ 398). [νὰ να]ραΐῖθ οϑὲ βου- 
λεύοιτε, ἐθέλοιτε. Οὐ ἐ5ὲ ἅνϑα ἰὰ νυ]ραΐθ, 
4] (Ἀ}1ἱξ δοιηρίον σφίσιν Θοπηπλθ ῬΥΌΠΟΠι 
ἀ8 14 βδβδοοπάθ ββύβοῃπθ. 



[ΧῚ] ΙΛΙΑΔΟΣ Κ. 

Ποῦ δέ οἱ ἔντεα χεῖται Ἀρήϊα, ποῦ δέ οἱ ἵπποι; 
Πῶς δαὶ τῶν ἄλλων Τρώων φυλαχαί τε χαὶ εὐναί ; 

[ἄσσα τε μητιόωσι μετὰ σφίσιν " ἢ μεμάασιν 

αὖθι μένειν παρὰ νηυσὶν ἀπόπροθεν, ἠὲ πόλινδε 10 

ἂψ ἀναχωρήσουσιν, ἐπεὶ δαμάσαντό γ᾽ Ἀχαιούς :] 
Τὸν δ᾽ αὖτε προσέειπε Δόλων, Εὐμήδεος υἱός" 

Τοιγὰρ ἐγώ τοι ταῦτα μάλ᾽ ἀτρεχέως χαταλέξω. 

Ἕχτωρ μὲν μετὰ τοῖσιν, ὅσοι βουληφόροι εἰσὶν, 
βουλὰς βουλεύει θείου παρὰ σήματι Ἴλου, 

407, « Ποῦ δέ οἱ ἔντεα χεῖται; πὸ Ροαΐ 
ἀόβίρτιου βἰ πη ρ] πηθηξ 168 ἈΥΠ65, 1 ἈΓΠΊΠΓΘ 

ἀἬροϊον. Τὰ φαρϑίίοι ὄχαϊνααὶ ἄοπῃς ἃ 
66116-οἱ δὴ ἰατίῃ : ὕὺὝι δεὲ ργῳίογίιοι ΟΠ 
νοϊέ 416, ἀλπ5 1᾿δβρυὶξ α ὌΠγ556, παῖ 1 1466 

ἀθ γᾶν]ν ἰ65 ῬΓΌΡΓΕ5 ΘΟΌΓΒΙΘΥ5 46. φαΐ ααὶ 
ναὶ ἀοππό ἀ᾽ ἀνᾶποθ 165 σουβίοῦβ 4᾽Α-- 
ΘὨΠ|6..» Πᾶρπεν.  Βοῖμθ, χαὶ ἀναϊέ αἱξ ἃ 
Ρεδὰ ῥγὲβ ἴὰ πηὸπιθ οῃοβθ, αἹουΐ : « Οὐθ- 
« Υἱῦ ρίξαν ὌΠ] 5565. ἀρθὶπαπη Ηδοΐου οὰπὶ 
« ΘΟΡῚ15 51:15. ΔΥ πιὰ ῬΟϑθαθυϊ ; φαοά σουπηᾶ- 

« Βίξβ ἀϊοδ8 : 77 φἔδ]ιέ 60, τνο ἰαρϑγέ 6}, 

« ηεῖξ δοίγοιν ΤΡΏΡΡοτι ὃ» ΤΠ [ααΐ ἄοῃς ἴγὰ- 

Δαΐγθ, δὴ γα προ δ : « Οὐ δὲ [6 φυδυῖϊον 465 

ἰγοῸΡ65 ἀ Ἤροϊον 9" » --α Ποῦ δέ οἱ ἵπποι : 
βοιπιδτθηΐθπάα χεῖνται. 1.6 πιοΐ Οἷ, ΘΟΠΊΠΠΘ 

ἴουξ ἃ ΤἜἼΘαΤΘ, θϑὲ δπο 48, δὲ αἰρπὶῆθ 

ἐροὶ, ἃ Τυὶ. ἥ 

408. Πῶς δαί, νεῖρο πῶς δ᾽ αἵ. Αν]ϑῖο- 
Ὠΐοιι5 : ὃ δὲ Ἀρίσταρχος παρέλαδε χα- 
ραχτηριστιχὰ τοῦ ποιητοῦ, ἔλλειψιν ἄρ- 
θρου, χαὶ τοῦ δαὶ σύνταξιν μετὰ τὸ 
πύσμια. 1.ε5. ῬΒΠΟΙορσι65. τποάρυμῃθ5 ἀἰδεπέ 
416 δαί π᾽ ε5ὲ ροϊπὲ μοτηένί αι. 1] δϑὲ ργοὸ- 
"Ά016 φι᾽ ΑΥἸβίαγαθ, 50} 66 Ῥοϊηΐξ, 6 88- 
Υδὶΐ ἃ Πιοὶἢ8 διιϑϑὶ ἰθηρ “π᾿ θιχ. Τιθὰν αἱ- 
Βυπιαίϊου τηϑὲ Βοίῃθ ἀδη5 1π6 σγᾶπα6 ρ6γ- 

Ρίεχιτέ : « εηρίαβ, ποίου ΑὙἹἱβέασοθο : 
« πῶς δαὶ τῶν εἴο.: 4πᾶπη γνοσοπὰ 40 ἤο- 
« ΠΊΘΓῸ ἈΡ] ἀἸοαπὲ νἱνρῖ ἀοοῖ. 564 Ἠοπιθ- 
« Υἱοὶ βᾷρογὶβ δϑῦΐθ ποη δϑῖ, ῃος αἷ τῶν ἄλ- 
« λων Τρώων φυλαχαί. » Βοεί!α ῬτΌΡΟΒ6 
ἄοπο ἀπὸ σουγθοίίοη : πῶς δ᾽ αὖ. Ο᾽ 658ὲ θΐδα 

16 οἂ8 ἀπ Ῥσόνϑυθα ]Ἰαΐϊη : Τπνεπέα ἤρα, 

φίαπάῖθ νοοοίίσ, 16 Ῥγόίέγοναϊθ θη ΟσΘ 
1 1556 αἷ, ΤηΔ]5 ΠΟ Ῥὰ5. ΘΟΙΏΙη6. ΔὩΓΊΟΪ6, 

716 Τ᾽ ΕΧρΡΙ ΖυΘγαῖβ : ἐἰΐαο, φοἰζίσοέ.... Οὐδπὲ 

Ὧὰ τηοῦ πῶς, 1] ὀχαίϊναι!ξ 1οἱ ἃ φιογιοαῖο 56 

λμαδϑεπὲ : πῶς εἰσί οἁα πῶς ἔχουσι. --- Τῶν 
ἄλλων Τρώων. ΤὐΔα]θο ἄλλος ραγαῖε 

ε16 

ΔΥΟΙ͂Ρ ἐϊέ τπ 465 ῬΥΘΠΊΪΘυ 5. πιοῖς ΔΌΧΊΆΕΪ5 
ὁπ. αἷξ Ἰοϊηξ ὅ, ἣ, τό 88η5 ἃποιη6 5] ἩΗ -- 
οαἴίοι ὈΙΘᾺ Ρῥγόοϊβθ. Τοὶ, ἴὰ πιιᾶποθ δϑῖ 
ΡΥΘΘΩαΘ ΠῸ]16 ; ον ἄλλοι 568], ἀδπ8 Ἠο- 
πιὸ. 51] 6.16. Δ11551 θα σϑέθηὶ, 165 Δι γ65, 
φυ᾿ αἰϊὶ, α᾽ αυΐγεβ. Να!5. οἱ τηόπηθ, ΘΟ ΠΊ6 
Ῥαγΐουξ οὰ 56 ἔσοιινθ 66. βοὶ-ἀἰδαπὶ ἃρίο]θ, 
ἢ] ναὰὶ τηΐθιιχ δχρ!ψιον τῶν ἃ ραγὲ : {{10- 
γιιγγι, δοἰοδέ,,.. 

409-411. Ὑογδι ρ}]15 Παπὲ, 207-909, οἱ 

165 ποίθϑ 511} 665 ἴγο15 νεῦ5. ἴοἷ, ἀδη8 16 
ΤΠ ΒΟΡΙΣ 46 Ὑ απῖβθ, 1Π ν ἃ 4465 αϑιόυ β61165 

51 γ15. αἀὉΠ615, 66. αὶ βἰρῃῖβο, νέρόετοπ 
ν]οίθβθ. Αγιδίασαθ ἀξ 46 665 4ιθβΈ]Οη 5 
βϑυαϊθπε υἱάϊου]οα ἃ 66. πηοπιθπὲ ἀλη5 18 
Ροόοῦομ αἾὍΠγ556, εἴ σὰ Πόοΐομ πῪ τόρομπά 
Ῥοϊπὲ, Ῥύθανθ 41}} π᾿ὰ ροϊῃξ δὰ ἃ υ τό- 

ῬΡοπάγθ, Οπ Ῥοῦνγαϊε ἀἶγθ δυϑοὶ 406 ἅσσα; 
τι γ6 5 208, εϑὲ ἢ Θοπ]οποῖῖ, δὲ 4} ἴαυξ 
δ ἰέϊθ ἀθ ἴὰ ρΡῇγαβθ τπὸ ἱπίθυσοραῇοι ἀ1- 

γϑοῖθ. Μαῖβ οοἴϊθ ἀϊπουϊέ ΡΟ] ορΊαι6 
ῃἾεϑδὲ σα Δρραγθηΐθ. ὕογαθζ ρ͵ι5 Παιΐ ἰὰ 
ποΐβ ἀμ νεῖβ 142. Ο᾽ ἐεβδὲ βροῦν 165 Τα 8005 
ἀοηῃπέεθβ ρὰν ΑΥἸβίαυ 616 416 ποῖ8 πηθίΐο ἢ 5 
165 ἔγοὶβ ὑ6 8 δηΐγα οὐοοπαῖβ. 

409, Ἄσσα, νεῖρο ἅσσα ἄγος 1᾿6βρυῖϊΐ 
γυάθ. Αὐἱβίαυ φαθ α1ξ 46, ΡΟ Ροσνοὶν ἰοὶ 

ΘΧΡΙΠΖΌΘΥ 1ὰ ῬΆΓα56, οα. ἀο]Γ ἔογτο ἄσσα; 
εἴ ποῃ ρΡῖι5 ἅσσα : τὸ δὲ ἅσσα ἐνθάδε 
Ψιλωτέον" ἰσοδυναμεῖ γὰρ τὸ (|1562. τῷ) 
τίνα. 

41ὅ. Παρὰ σήματι Ἴλου, ρῥγὲδ 4α ἰοπι- 
βῬοαὰι αἾἼΠπ5. (δ τοιρϑαι ὀξαϊδ ἐπ85. [ἃ 
Ῥίαϊηθ ἀθ Τυοΐθ, ἃ ὄρα]θ ἀϊδίαποε 46 ἰὰ 
γ1Π|6 εὖ ἀ65 ναϊβδθαιχ, ,μϑολοίϊες. : ἀπέχει 
δὲ τῆς πόλεως χαὶ τῶν νεῶν τὸ ἴσον. 
ΑἸοιῖοπδ, ροιη ὀξνα Ρ]5 Ῥγόοϊβ, φ} ἐΐαϊε 
ἃ Ρεὰ ἀ6 αἰβίαπο ἀ6 ἴὰ τῖγθ ρἅποῃθ ἐἦὰ 
ϑοαιηαπάνο, εἴ ἀπ ρα οὐ Ἰ᾽οπ ῥαβϑαῖδ 16 
ἤδανο, 4αὶ οοῦρΘ ἰὰ ρ]αϊηθ δὴ ἀδιχ Ρὰν- 
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νόσφιν ἀπὸ φλοίσθου - φυλαχὰς δ᾽ ἃς εἴρεαι, ἥρως, 

οὔτις χεχριμένη ῥύεται στρατὸν οὐδὲ φυλάσσει. 

Ὅσσαι μὲν Τρώων πυρὸς ἐσχάραι, οἷσιν ἀνάγχη, 

οἷ᾽ ἐγρηγόρθασι φυλασσέμεναί τε κέλονται 
ἀλλήλοις. ᾿Ατὰρ αὖτε πολύχλητοι ἐπίκουροι 490 

εὕδουσι - Τρωσὶν γὰρ ἐπιτραπέουσι φυλάσσειν 
οὐ γάρ σφιν παῖδες σχεδὸν εἴαται οὐδὲ γυναῖχες. 

Τὸν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς " 

Πῶς γὰρ νῦν, 'Τρώεσσι μεμιγμένοι ἱπποδάμοισιν, 
εὕδουσ᾽, ἢ ἀπάνευθε ; δίειπέ μοι, ὄφρα δαείω. η95 

Τὸν δ᾽ ἠμείόετ᾽ ἔπειτα Δόλων, Εὐμιήδεος υἱός" 

Τοιγὰρ ἐγὼ καὶ ταῦτα μάλ᾽ ἀτρεχέως χαταλέξω. 

Πρὸς μὲν ἁλὸς Κᾶρες χαὶ Παίονες ἀγκυλότοζοι, 

χαὶ Λέλεγες καὶ Καύχωνες, δῖοί τε Πελασγοί. , 

Πρὸς Θύμόρης δ᾽ ἔλαχον Λύχιοι Μυσοί τ᾽ ἀγέρωχοι, ᾳ80 

χαὶ Φρύγες ἱππόδαμοι χαὶ Νήονες ἱπποχορυσταί. 

Ἀλλὰ τίη ἐμὲ ταῦτα διεξερέεσθε ἕχαστα ; 

1165 ὄραϊθβ. ὕογος ΧΧΙΥ͂, 849-951. ΝΙοο- 
Ἰαϊαὸ5 1[᾽ἃ τηαγααό, 5} 5σοη. ῬΙαη, ἕοαξ ῥγὸβ 

ἄπ συιΐβϑθαι 465 Πθιχ ϑοιγοθβ, ἃ ᾿᾿δπάγοιξ 

οὰ 66. συΐδδθαῖ, 41] ᾿ογάδιε ἰὰ μ]αῖπθ ἃ 
᾿ουοϑὲ, δϑῦ ῬΥΌΒ46. τα]οὶπὲ μὰν ἰῈ 864- 
τηληάγο. ϑαϊναηὲ 46] 4ι165-τιη5, [6 Τομα Θ απ 

4᾽Πὰ5 ὀἴαιε 16 πὶ Ῥ]5 ρσόο]α ἀ6 1ὰ ν1}]6 46 
ἀἃὰ ΘαΠῚΡ : 1] ἐζα!δ ἃ παϊ- ΟΠ οπηΐα ἀ6 ἰὰ Ρουΐθ 
ϑ6όδ ἅτ οΠδιρ ἀδ ᾿νοΐα1}186 ργοργθπιθπῖ αἀἰΐ, 
-- [Πὰ5, 615 ἀ6 ΤΥὸβ δὲ 46 ΟΠ] Πποέ, 6ϑὲ 
16 Τοπμάαΐθιν αἀ᾽Πίοπ, 

410-447. Φυλαχὰς δ᾽ ἃς εἴρεαι.... οὖ - 
τις. Οοπδίρι5ε : οὔτις δὲ (φυλαχῶν) ἃς 
φυλαχὰς εἴρεαι. 

418-419, Οἷσιν ἀνάγχη, οἱ δ᾽ ἐγρη- 
γόρθασι, οοιιχ μοι 165 11615 οἶδδὲ ἀπ πό- 
ΟΟβϑιτ6 υϑι]]οπε : (ργὸβ 46. 665 [δχὴ ν  ] !]6ηΐ 
165 ΤΊΟΥΘμ5. Το |5. Ροῖ οοἴζο ἔοποίϊομ. 

ΒοΙα: « Αἀ Ἰρῃδ8. 81105. ΤΊΡΟ]ΆΠΙ, οἷσιν 
« ἀνάγχη, φωΐδιι5 πϑοθ556 ψιιἱέ ἴϊὰ ἴλοογο, 
«ος δϑδ, 7551, δχοιθαβθαηΐ, » ΟἸΘΙ 165 

ἈΠΟΙΘΩ5 ῬΓΘαϊθηῦ πυρὸς ἐσχάραι μοι [68 
ἴογ6υ5 ἀοιηθϑιτι65 465 ΤΊΤΟΥ Θη5, Θ᾽ ΘΟΙΩΠῚΘ 

τὰ ὀχαϊναϊοπξ ἀθ πολῖται. ΑΙοτθ ἀνάγχη 
βρη αῖς, ΠΟὈ]Πραῦοπ 46 ἀδίοπάνο ἰὰ ψ1]]6, 

ϑοἠοίϊος : ὅσαι Τρώων εἰσὶν ἑστίαι χαὶ 
οἰχίαι᾽ οἱονεὶ ὅσοι εἰσὶν ἰθαγενεῖς Τρῶες, 

οὗτοι φυλάσσουσιν. Νίαϊ5 1] ε5ὲ ὀν!ἀθηΐ, 
ἀ᾽ ἀργτὸβ 16 οοπίοχῖθ, 416 πυρὸς ἐσχάραι 
πδδὲ ΄αΐχη ὀσαϊναϊθης 46 πυρά, γέμα ἐδ 

διυοπαο. 

428, Κᾶρες χαὶ Παίονες. ϑὺγν [65 (ἀ- 
ΤΊΘη5, γΟΥῈΖ [65 ποίθϑβ {Π, 867, 81. [65 

Ῥόέοπο, νου. [ἰὰ ποῖβ 11, 848, 
429. Λέλεγες.... 1.65 1 ὀἸὸρο5 Πα] ταϊθπὶ 

Ιὰ οὐΐα τηόυιἀϊοόπαὶα ἀ6 ἰὰ Τσοδάθ: μΡ]05 τανὰ 
115. ὀπιϊὶσγὸγθηῦ δὲ. (ὐαγ]θ. 1.65 Οδιοομθ5 
ὁὀταϊθηΐῦ ἀπὸ ρϑιρία6 ΒΟ] ὁπ 4π6 ὁτα }}16 ρνὸβ 
ἀ65 ῬαρΒ]αρομίθηβ, 5 16 ἤθανο Ῥαν τ ὀπῖι5, 

1,65 Ῥέϊαβρς:: Βα ιταϊθπῦ 16 Πἰτεονὰ] 6 ἰὰ 

Οὐγιο. 

480, Θύμόρης. ΤἬγτ να ὀταϊε 1ὰ ῬΆΡΕΘ 
46 1ὰ ρῥ᾽αϊπθ οὰ δου]αὶς 16 ΤῊ πα ν]5, Γ]5- 

δθᾶπ ἈΠ αθπὶ ἀπ ϑουιπαπάγ. Οὗ δδὲ ππὶ {ΓΔ - 
516. ἰουπιό μὰν 16 ϑϊπιοῖβ, [65 φο ]μθ5. 46 

ΟἈΠΠΙοΟΪοπΘ δὲ ἀπ Ἰΐρπθ {αὶ Ργοϊοπρθγαῖ 

ἂὰ ποιὰ 6 δουῦβ ἄὰ ϑοιπιαπάγα ἀρνὸβ δὰ 

τόπηϊοπ ἄγνος 16 ϑπιοῖβ. -- Λύχιοι Μυσοί 
τ(ε). 80. [65 Τιγοίθηβ, νουθ ἰὰ ποῖβ [Π, 
876. ϑυν 165 Νίγβίθῃβϑ, νου. ἰὰ ποῖβ 1], 

808-80, 

431. Φρύγες.... καὶ Μύήονες. 1,65 ΡνΥ- 
σἴθηβ μα ἰταϊοπὶ 165. Ροσυὰ5. ἀὰ ϑαΠρΡΆΥΠΙ8. 
ϑ0ν 165 Μόομίθηβ, νόυοζ ἰὰ ποῖ 11, 864. 

, 



[Χ] ΔΊΑΔΟΣ. ΚΕ. 3... 

" Χ ὯΝ ἤ δι, ῳ 
Εἰ γὰρ δὴ μέματον Τρώων καταδῦναι ὅμιλον, 

Θρήϊχες οἵδ᾽ ἀπάνευθε νεήλυδες, ἔσχατοι ἄλλων 

ἐν δέ σφιν Ῥῆσος βασιλεὺς, πάϊς Ἢϊονῆος. η35 

Τοῦ δὴ χαλλίστους ἵππους ἴδον ἠδὲ μεγίστους ̓  

λευχότεροι χιόνος, θείειν δ᾽ ἀνέμοισιν ὁμιοῖοι" 

ἅρμα δέ οἱ χρυσῷ τε χαὶ ἀργύρῳ εὖ ἤσχηται᾽ 
τεύχεα δὲ χρύσεια, πελώρια, θαῦμα ἰδέσθαι, 
Υ ςς Ὰ Χ “ - "“ 
ἥλυθ᾽ ἔχων᾽ τὰ μὲν οὔτι χαταθνητοῖσιν ἔοικεν 80 

ἄνδρεσσιν φορέειν, ἀλλ᾽ ἀθανάτοισι θεοῖσιν. 

Ἀλλ᾽ ἐμὲ μὲν νῦν νηυσὶ πελάσσετον ὠχυπόροισιν, 
ἠέ με δήσαντες λίπετ᾽ αὐτόθι νηλέϊ δεσμῷ, 

ὄφρα χεν ἔλθητον χαὶ πειρηθῆτον ἐμεῖο, 
2 μεν. ἢ : 2 ἘΠῚ ὦ 3 ἠὲ χατ᾽ αἶσαν ἔειπον ἐν ὑμῖν, ἠὲ χαὶ οὐχί. γι. 8 

Τὸν δ᾽ ἄρ᾽ ὑπόδρα ἰδὼν προσέφη χρατερὸς Διομήδης᾽" 
Μὴ δή μοι φύξιν γε, Δόλων, ἐμδάλλεο θυμῷ, 
ἐσθλά περ ἀγγείλας, ἐπεὶ ἵχεο χεῖρας ἐς ἀμάς. 

Εἰ μὲν γάρ χέ σε νῦν ἀπολύσομεν ἠὲ μεθῶμεν, 

485, Ῥῆσος. ἈΠόϑιιΒ 16 ΤΏναοο, ἀ᾽ ἀρτὸς 
Ιὰ Ἰέσεπαε, ὀΐαῖν 815 ἀπ ἤδανο ϑιίγυ ποι οἵ ἀθ 
1ὰ πιπβ6 Βυΐογρθ. Ἠομὸγο 1 ἌΡΕΙ Ια, 1οἱ, ἢ]5 
ἀ᾽ Ἑϊοπὲθ ; πιαὶς ΕἸοπέβ οϑὲ [6 ποπὶ ρυὶμη]- 

εἰ ἀὰ ϑέγυπηοπ. Ἠοπιὸγθ πὸ αἀἰϊξ μοϊπὲ 4816 

ἈΠόβα5 [ἀξ ρᾶνπηϊ 165 ΤΊΟΥ 5 βθυ]θιηθηΐ 
ἀθρυῖβ ΦΠ6] {1165 ΠΘΉΓΕΒ ; Πη815 1] 16 ἀθμηθ ἃ 
δηΐθπα γα πῃ Ρ6ῖι Ρ]ι15 Ἰοἷη, νθι5 499, Τ᾽ έρι- 
εἐἰϊὸτο νεήλυδες, ποιιροϊ δηιοηιέ αὐγὶνός, ὙΕΥ5 
434, πὲ ἤχθ στίϑθη. 7,ἃ ἐγρδα πο ΘΟΙΉΠΠΙΙΠ6 

εβῖ, 46 ἈΠόβιιβ ἀναϊξ ᾿.]5 ρματὲ ἃ 1ὰ ᾿αῖΆ1}}6 

46 ἴὰ ψβῆ]!]θ, οἱ 4}}} 5 ἐξαια δίρπαὶέ μὰν 88 
ψἈΠ]]άπορ, ΠῚ ὀξαιε ἄοπο Ἰὰ ἀσρα15 ᾿᾿ἀναηῖ- 

γ61}}6 ἃὰ τη 8. Ὠιάγπι : χαὶ μίαν ἡμέραν 

συυμιδαλὼν, πολλοὺς τῶν Ἑλλήνων ἀπέ- 
χτεινε. ὙΊΡΡΙ 6. ποὰ5. ἃ τϑπάᾳ [Ἀπὸ [ὰ 
τρδαπεἴοπ 4] [1 μόν! Ἀ]ιόβιιβ ἀναπῖ ἃ Ἄν ΟΙΡ 

σομ )αττα ΒΟΌΣ 565 ὉΠΠ165, δἰ μόίαο, 1. 469 : 
« Νεὸ ργόσι! μϊπὸ ἈΠΙ651 πινθὶθ θηϊουϊὰ 
« γ6}15. Αρπόβοὶῦ. ᾿ΔΟΡΙΠΠΔΠ5, ὈΥΙΠῚΟ {|20 

« Ῥτγοάϊξα βοῖῖπὸ ΤΥ ἀ65. τπ]τὰ ναϑίααξ 
« εἶθ ογπθηΐιβ: ἀνάθηΐοδαιιθ γοσεοῖ 

« Θήϊπιο5 ἴπ ὀἀδέγα, ῬΥΙ ασααὰπη ΡΆθι]ὰ σα5- 
« ἴαβδθης. Τ γος ΧΑΒΕΠ απ 6. Π] 0 ]55απῖ. » 
Οεἰῖθ {ρα ΠΠ]Ὸη. 658 δτι581 τηθη τ πόθ. ῬῺΓΡ 
Ὀιάγημ : ἔνιοι δὲ )έγονσι, νυχτὸς παρα- 
γεγονέναι τὸν Ῥῶσον εἰς τὴν Τροίαν, 

χαὶ πρὶν γεύσασθαι αὐτὸν τοῦ ὕδατος 
τῆς χώρας φονευθῆναι. 1,6 φΤΆΑΙΩΠΊΔΙΡΙΘῊ 

ἃ]ουΐα απ Οὐᾶο] 6. ἀνὰ ργέαϊε ἃ ἈΠόβας 

41] 5ϑγαϊδ ΤηνΊΠ0 106, 51 Ἰ]-πηόπηθ σοΐταϊα 

ἃ Πδαι ἰγογθΠΠ6, Θἷ 51 5865 οἤδνδιχ ᾿αναϊθηῖϊ 

ἃ ϑοιιηδηῦγο. Νίαιβ ἈΠόσιιβ πὰς οογίθς 

Ροϊηξ τη ηπηαπό, ἀνᾶπηΐ 46 5᾽6μἀουτηῖν, 46 πη6- 

ΠῚ 565 ΟἰἸδνδιχ ἃ 1ἃ ΥἹνὸγ 6, οὐ αὟ ΥΘΠΊΡ]}1γ 

Ἰμὶ-- πόθ 588 οοὰρο ἀπ Ὀγθιναρθ γθοοπι- 

πηὰ πα ό μὰν ΠὈγΔο]6. 

487. Λευχότεροι χιόνος.... ὙΙΓΡΡΙ6, 
Πηόϊάο, ΧΙ, 84 : « Ομ δᾶπάογ πἶνεβ 
« ἀπίθιροηξ, ΘΟ ΒῚ 15 ΔΠΡΆ5,.» 

445, Ἀλλ᾽ ἐμὲ μὲν νῦν. ΒοΙΠ6 Ῥγοροβα 
ἄς ἴἴγθ, ἀλλά με μέν νυν. Μαϊδ 1] 56ιη}} 6 

46 νῦν, γηαϊπέοηαηξ, ΤΠ] 16 τηΐϊθιιχ ἰὰ 

διἶτ6. 465 Ἰ4ό65. Οπᾶπὶ ἃ ἀλλά με ἂκπ Ἰδὰ 

ἀ6 ἀλλ᾽ ἐμέ, οἶε5ῖ ἂπ Βα σοηβεὴΐῦ ἴουΐ ἃν- 

ΤΉ ᾿ 

4438, Ἤέ υε, νμῖρο ἢ ἐμέ. Αι βϑοοπά 
᾿πθη γα, Ηομηὸνο αἰδομοππο ἠέ, ἀδ ρνό- 
[ὄγεποθ ἃ ἤ. (δρεπάδπε ὁπ. νὰ νον ἤὲ.... 

ἢ, ἂὰ ν6γ5 4δί. 
4456, ἮΞΕ, νιείρο ἢ ῥα. Αὐ᾽ϑέομπιοαϑ : 

Ἀρίσταρχος, ἠὲ...» ἔξω τοῦ ῥα. --- Κατ’ 
αἷσαν, οοπίονπχόμηθπι ἀπ ἀν ϊξ, ο᾽ 65ὲ-ἃ -ἀἰτὸ 

ἀνθὸ νόγδοϊτό, 
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ἢ τε χαὶ ὕστερον εἶσθα θοὰς ἐπὶ νῆας Ἀχαιῶν, 450 

ἠὲ διοπτεύσων, ἢ ἐναντίόδιον πολεμίξων᾽" 
εἰ δέ χ᾽ ἐμῆς ὑπὸ χερσὶ δαμεὶς ἀπὸ θυμὸν ὀλέσσης, 

᾿ ἡ Ἃ “- Ἵ 4. ἢ 2 , 
οὐχέτ᾽ ἔπειτα σὺ πῆμά ποτ᾽ ἔσσεαι Αργείοισιν. 

Ἧ,, χαὶ ὃ μέν μιν ἔμελλε γενείου χειρὶ παχείῃ 

ἁψάμενος λίσσεσθαι" ὁ δ᾽ αὐχένα μέσσον ἔλασσεν, ηδῦ 
φασγάνῳ ἀΐξας, ἀπὸ δ᾽ ἄμφω χέρσε τένοντε " 
φθεγγομένου δ᾽ ἄρα τοῦγε χάρη χονίησιν ἐμίχθη. 

Τοῦ δ᾽ ἀπὸ μὲν χτιδέην χυνέην χεφαλῆφιν ἕλοντο, 
χαὶ λυχέην, χαὶ τόξα παλίντονα, καὶ δόρυ μαχρόν" 

χαὶ τάγ᾽ Ἀθηναίῃ ληΐτιδι δῖος Ὀδυσσεὺς 460 

ὑψόσ᾽ ἀνέσχεθε χειρὶ, καὶ εὐχόμενος ἔπος ηὔδα" 
Χαῖρε, θεὰ, τοΐσδεσσι" σὲ γὰρ πρώτην ἐν Ὀλύμπῳ 

πάντων ἀθανάτων ἐπιδωσόμεθ᾽ " ἀλλὰ χαὶ αὖτις 

πέμψον ἐπὶ Θρῃκῶν ἀνδρῶν ἵππους τε χαὶ εὐνάς. 

Ὡς ἄρ᾽ ἐφώνησεν, χαὶ ἀπὸ ἕθεν ὑψόσ᾽ ἀείρας 465 

θῆχεν ἀνὰ μυρίκην" δέελον δ᾽ ἐπὶ σῆμά τ᾽ ἔθηκεν, 

συμμάρψας δόναχας, μυρίχης τ᾽ ἐριθηλέας ὄζους " 

μὴ λάθοι αὖτις ἰόντε θοὴν διὰ νύχτα μέλαιναν. 
Τὼ δὲ βάτην προτέρω διά τ᾽ ἔντεα χαὶ μέλαν αἷμα " 

460, Ἐϊΐσθα Ροιν εἷς (ἰδὲς οὰ νΘη65) : 
ἴὰ 1γᾶ5 : ἔπ ν᾽ θπάγαβ. 

4δὅ-457. ψάμενος λίσσεσθαι"... φθεγ- 
γομένου.... Ἰλαγοπη θοῦ : « Οπ π6 Ῥουγγαὶξ 
Δαπηθίι8 οοῖία φοπεϊπεῖτό 46 1ὰ ῬάνοΪ6. 4τ|6 
ἄλη58 ἴθ οὰ8 οὰ [ὰ ἐγδομβόθ-αν τὸν ἡ ἁαγαἱξ 
Ῥᾶ5 τό ουνουῖθ ; οἵ Ἰοὶ Ηοπιὸσγα π6 [αϊξ μὰ5 
ἀ6 γϑϑίγιοἴομ ἃ σὲ ὄραγά, τὰ πα 15 «υ ὰ ργο- 
Ρο5 4 Ἤδοϊου, 1] ἀϊξ ροβινεαθπὶς ἀπ6 ἰὰ 

ῬᾶνΟΪ]6 ἅναϊδ ἐξό σοηβουνόθ ἃ μέγοβ, βᾶγοθ 
486 ἴὰ τνρδο!όβ π’ἄγαὶϊξ μὰ5 ἐϊό ουνογίθ. » 
ὝοΥΘ62 ἰὰ ποῖ ΧΧΙΙ, 829. 

466. Ἄμφω.... τένοντε, 165 ἄδιιχ τηι85- 
ο165. ΟἾδδῖ, ἀ᾽δργὸβ. Ταγθιθουν, [ὰ ἀοα}}}6 

581}}16 Ἰοπρτ 1 Π8}6 4165 Ππηπι50165. Θχίθβ 6.8 
ἀὰ δοὰ. 1.6 ποπὶ 46 τένοντες ἰεἱ 6δϑὲ σϑοϊό 

Ο᾽162 165 υθοβ, 

457, Φθεγγομένου.... ίνρΊ6, Αγιόίάο, 
Χ, δδά : « Τυμη οἀραΐϊ ΟΥ̓ΔΠτΙ5. πΘαυ]0- 

« 4δπ οἵ πλαϊξᾶ Ῥᾶγ απ 5 ΠΊΘΘΡα ἀδειαξ 
« [ΘΥγῶ, » 

460. Ληΐτιδι, ρνωααΐνϊοὶ, αυὶ [αἰξ σὰ- 

σπ6Ρ 16 Ραῖπ, ογα2 1ὰ ποίθ ΤΥ, 128 51:0 
ἀγελείη, ἐριμὸῖ6 ἀ6 Μίποῦνο ἴοὰε ἃ ἰαϊε 
ὉΠΆΪΟ ΡΒ. 

462. Τοΐσδεσσι ρΡοιν τοῖσδε: λίδοο, ἀ8 
665 σἤοβοβ; (6. δεΐϊίθ οἴϊεοιυπαο: 46 οδ ἴγῸ- 

ῬΠέο, 

468, Αὗτις, ὑγσι ρον, Θὰ Ουΐγα. 
466, οἵ ρΡῇυβ μὰς 06. ὙΨόσί(ε). ὕπο ἀε65 

ἄθαχ ὀάτεϊομβ αἀ᾽ ΑΥἸϑίασχαθ ἀοππαῖς ὑψοῦ 
ἀἅτι8 665 ἄἰθιιχ ραββᾶρϑϑ. 

466. Δέελον, ἀποίθηπα [ὈΥΠΊ16, οἷ, 51 ὯΠπ 

νϑαΐ, ἀϊόγοβθ, 46 δῆλον : δσοπορίσιιη, Ὀῖθα 
ν151016. ΑὐἹδέαυαθ : ἣ διπλῆ, ὅτι ὃ ἡμεῖς 

λέγομεν δῆλον, αὐτὸς εἷπε διελὼν, 
δέελον. Ο᾽ δε. ἄοπο θΐθη ἃ ἔοσυὲ φαπη 56ΠῸ- 
Ἰἰαϑίθ ργόΐϊε ἃ Αὐϊβδίασψῃιθ ᾿᾿δχαρ!οαιομ. τὸ 

εὑρετόν, νεπᾶτὲ 46 δήειν, ἔροῦνον. 1) 41}- 
Ἰδθιιγ8. 1ο1, εὑρετὸν σῆμα, παγαῖς ἀποιιῃ 

5615. Ηόνοά!θη ρᾶγίθ σοπημηθ. ΑὙΙβίαγ 16 : 

ταὐτόν ἐστι τῷ δἥλον᾽ διὸ χαὶ τρίτη ἀπὸ 
τέλους ἡ ὀξεῖα, καὶ ψιλοῦται τὸ δεύτερον ε. 

469, Προτέρω,;;: εἰέονίι 5, ΤἾι5. ἀνδηΐ. 
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αἶψα δ᾽ ἐπὶ Θρηχῶν ἀνδρῶν τέλος ἷξον ἰόντες. 
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η70 

Οἱ δ᾽ εὗδον καμάτῳ ἀδηκότες " ἔντεα δέ σφιν 
χαλὰ παρ᾽ αὐτοῖσι χθονὶ χέχλιτο, εὖ χατὰ χόσμον, 

τριστοιχί᾽ παρὰ δέ σφιν ἑκάστῳ δίζυγες ἵπποι. 
ἘΝ ΒΣ . ᾽ φ - αῳ ΕΥ̓ Γι" ς Ῥῆσος δ᾽ ἐν μέσῳ εὗδε, παρ᾽ αὐτῷ δ᾽ ὠχέες ἵπποι 
ἐξ ἐπιδιφριάδος πυμάτης ἱμᾶσι δέδεντο. ἢ 70 

Τὸν δ᾽ Ὀξυσεὺς προπάροιθεν ἰδὼν Διομήδεϊ δεῖξεν " 
Οὗτός τοι, Διόμηδες, ἀνὴρ, οὗτοι δέ τοι ἵπποι, 

οὃς νῶϊν πίφαυσχε Δόλων, ὃν ἐπέφνομεν ἡμεῖς. 
Ἀλλ’ ἄγε δὴ, πρόφερε χρατερὸν μένος" οὐδέ τί σε χρὴ 
ἑστάμεναι μέλεον σὺν τεύχεσιν " ἀλλὰ λύ᾽ ἵππους" 80 

ἠὲ σύγ᾽ ἄνδρας ἔναιρε, μελήσουσιν δ᾽ ἐμοὶ ἵπποι. 

Ὡς φάτο᾽ τῷ δ᾽ ἔμπνευσε μένος γλαυχῶπις Ἀθήνη" 
χτεῖνε δ᾽ ἐπιστροφάδην, τῶν δὲ στόνος ὥρνυτ᾽ ἀεικὴς 
ἄορι θεινομιένων " ἐρυθαίνετο δ᾽ αἵματι γαῖα. 

Ὡς δὲ λέων μήλοισιν ἀσημάντοισιν ἐπελθὼν, 80 

αἴγεσιν ἢ ὀΐεσσι, χκαχὰ φρονέων ἐνορούσῃ " 
ὡς μὲν Θρήϊκας ἄνδρας ἐπῴχετο Τυδέος υἱὸς, 

ὄφρα δυώδεχ᾽ ἔπεφνεν. ᾿Ατὰρ πολύμητις Ὀδυσσεὺς, 

ὅντινα Τυδείδης ἄορι πλήξειε παραστὰς, 

470. Τέλος, οολογέογι, ἴὰ ἴγοιρθ. Αὐὶβ8- 
ἌΥΑῸΘ : ἣ διπλῇ, ὅτι τέλος τὸ νῦν τά- 

γμα ([1562 νῦν τὸ τάγμα). 

476. Ἔξ ἐπιδιφριάδος πυμάτης, ἀὰ 
Βαπὲ ἀθ ἐδ 41] ἀοτηϊποιῖ [6 βἰόρθ : ἀὰ ᾿ιδαΐ 
ἀθ Ἰὰ γτἅπηρβ ἄϊι ον: ἃ 1ὰ οἤθν} 6 401 
ΒΡ πη ΐαϊς ἰὼ γΆΩΡ6 ἄπ ΟΠᾶγ. οΥ62 ἰὰ 
ποῖθ Ὗ, 262 ἐὰν ἐξ ἄντυγος. Ουείααθ8- 

τΠ5 δηἰθηάαϊοπί, Ρᾶν ἐπιδιφριάς, [ἃ ῬΆΡΕ6 
ἀπ μὰν Ῥὰγ οὰ [Ὅπ τηοπΐαϊδ ἂμ 5ϊόρο, 

ο᾽ δ5ι-ἃ- αἴγτα 16 ἀουγιὸσθ ἀπ μὰν. ϑολοίϊίες: 

μέρος τοῦ δίφρου, καθ᾽ ὃ ἐπιδαίνειν εἰ- 
ὦθασιν. Μαῖβ 1] ὁ5ὲ ρυόβδῦ!θ 4ὰ6 ἰὰ νέγι- 
14}016 βἰρῃϊβολίοπ εδὲ ἄντυξ. Αὰὰ ταβίρ, 
ἐπιδιφριάς πο 856 ἴγοιινθ π}16 ρᾶγὲ 4], 

478. Δόλων. Οη ρμειΐ 56 ἀδπηὰῃ ον 
σοιμηθηΐ {Π]|γ586 δα] 16 ποπὶ 46 |᾿6βϑρίοῃ 
ἔγουθη, ΠῚ Υ ἃ ἄοπο 'π6 ἰλοηθ ἀΔΠ5 165 615- 

Θουγ5 ἀ6 Ἰ)οΪοη ; οὐ ρ]υϊδέ 16 ροδίβ ἃ δοιη- 
ΤῊ5 ΠΠῸ Ἰπδνθυΐδποθ, (ἂν ὨΟΪΟμ Π6 5᾽ 6581 
Ῥᾶ58 ποιηπηό: οἵ Ἠοιηὸνο πὸ ἀϊξ ροϊπὶ 411-- 

Ιγϑε86 οοππὺξ ῬοΪοπ, Αὐἱϑίαραθ ποΐθ ραγ6- 
τηθηΐ δὲ ΠΡ] επιθπξ 16 αϊε : ἣ διπλῇ, ὅτι 

ἐπίσταται τὸ ὄνομα τοῦ Δόλωνος. 
480. Μέλεον, εα γναΐϊη. ονοχ 1ὰ ποῖδ 

ΧΥΙ, 386. 
485. Μήλοισιν. 1,6 πιοξ μῆλον 5ἰρῃὶῆς 

πΠ πη ΓΟΠ ; τη8]5 ἰ6 ΘΠ] αν 16] μῆλα γέροπα ἃ 
Ρδοιιαδ5, Ῥϑῦς νόξαι! (1658 τπουΐοπβ οἷ 165 

οΠ νυ 65). Οὐδ] ψ 65-1π8. πηόπιθ 6 [αϊϑαϊθπέ 
1Π ΒΥΠΟΠγΠ6 ἐπ πποΐῖ σόπένα! θρέμματα. 
Ατιβδίαυαθ : ἣ διηλῆ, ὅτ' μῆλα οἱ νεώτε- 

ροι πάντα τὰ τετράποδα, Ὅμηρος δὲ αἷ- 
γας χαὶ ὄϊς. --- Ὑ ἸΓρῚ 6 ἃ πᾶ σα! ἢ ααριηθην ἐέ- 

γοϊορρό Ιὰ δοπιραναἴϑοι ἀ Ἠοπιὸνο, ᾿ἰμόϊαε, 

ΙΧ, 998 : « [πιραϑῖι8. ἐθὰ θ]6πὰ ἰθὺ Ῥ6ν 
« ΟΥ̓] τὰγρᾶπη5 (ϑαδάθε θηϊπὶ γοβϑᾶπα [ἃ - 
« ΠΙ65) πη πα !6. γα. ΜΌ]]6. Ρθοιι5, 
« ΤΠ] ΓΠΠ 6116 ΤηΘΕι : ἔγθηϊδ ΟΥΘ. οὐποηΐο : 

« Νβο τΐποῦ ΕΌΓΥΔΙ οοα65,.»» (ὐδίξθ. 1πη1- 

ταϊϊοη ροῦν 46 ὙΊΡΡΊ6, 6η. ὀου νη: 508 

ὀρίβοάθ, ρϑαϑβαὶϊ ἃ 1ἴὰ δοίοπίο. 
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400 

τὰ φρονέων χατὰ θυμὸν, ὅπως καλλίτριχες ἵπποι 

ῥεῖα διέλθοιεν μιηδὲ τρομεοίατο θυμῷ, 
γεχροῖς ἀμδαίνοντες" ἀήθεσσον γὰρ ἔτ᾽ αὐτῶν. 

Ἀλλ᾽ ὅτε δὴ βασιλῆα κιχήσατο Τυδέος υἱὸς, 

τὸν τρισχαιδέχατον μελιηδέα θυμὸν ἀπηύρα, 405 
5 , ΠΝ ἢ. Ἂν ᾿ -" ἄους τὶ 
ἀσθμαίνοντα " χαχὸν γὰρ ὄναρ χεφαλῆφιν ἐπέστη 

" ΟῚ Ν “ ἊΝ - 32 

[τὴν νύχτ᾽, Οἰνείόαο πάϊς, ὁιὰ μῆτιν Αθήνης!. 

Τόφρα δ᾽ ἄο᾽ ὁ τλήμων Ὀδυσεὺς λύε μώνυγας ἵππους φ Ὑ ᾿ ΟΡ Χ ᾿ 
σὺν δ᾽ ἤειρεν ἱμᾶσι, καὶ ἐξήλαυνεν ὁμίλου, 

τόξῳ ἐπιπλήσσων, ἐπεὶ οὐ μάστιγα φαεινὴν ὁ00 
ἘΕΥ Ε δ, Ἂν Ἃ ἘΝ 7 Ξ 

ποιχίλου ἐχ οἰφροιο νοῆσᾶτο γερσῖν ἑλέσθαι 
ΒΨ ῥοίζησεν δ᾽ ἄρα πιφαύσχων Διομήδεϊ δίῳ. 

Αὐτὰρ ὃ μερμιήοιζε μένων ὅ τι χύντατον ξοδοι" μερμήριξε μ ΐ 
ἢ ὅγε δίφρον ἑλὼν, ὅθι ποικίλα τεύχε ἔχειτο, 

ῥυμοῦ ἐξερύοι, ἢ ἐχφέροι ὑψόσ᾽ ἀείρας " 05 
.}} »" - ᾿ς οὦο " ᾿ ᾿ ο 

ἔτι τῶν πλεόνων Θρηχῶν ἀπὸ θυμὸν ἕλοιτο. η 
Ἕως ὁ ταῦθ᾽ ὥρμαινε χατὰ φρένα, τόφρα δ᾽ ᾿Αθήνη 

4983, Ἀήθεσσον, ἐπδιοίϊ ὀγαπέ, 115 π᾽ό- 
ταϊθπῦ Ρᾶ5. μαθιταόβ. Οδοὶ βθπλ]6 ἀ᾽ ἀσοοτα 
ἃγθο ἰὰ ἰγδά! θη 56] 0η. ἰΆι6 116 ἘΠ όβιβ 

Ὠ᾽ ἐταῖα ἀργεῖν «υ᾽ ἀργὸδβ 1ὰ Ἰγ 8}. ΟΠ ρας 

αἴν Ρουγίδηῦ αι 701" π᾿ γα] Ρ85 58{ἢ 
ἃ δὰν ἀόπηδν 1 μαΡΙτα 46, 

497. Τὴν νύχτ(α), οεἰῖθ πυϊ-Ἰὰ; 6ῃ 
ΡΙΌ86, ταύτην τὴν νύχτα, {ΐία ποοίο, --- 

Οἰνείδαο πάϊς, 16 15 ἀπ ]ς ΟΕ πέμ5 : Πῖο- 
τηδά 6, 4.1 ἐΐαιε ροιῖ- Ε15 α ΟἸ πόι5. ( δϑὲ ππθ 
ἈΡΡΟΒΙ ΠΟ ἃ ὄναρ. --- Μα15. ποῖιβ π᾽ ἄν Οἢ5 
Ρὰ5 ἃ ποῖι8 Θσοιρου θαι 46. 66. ψ 6178, 

401 π᾿ οϑὲ απ που ΡΟ Ἁ το. πηα]δάγοϊία, 

Αὐιδίαν αι ᾿᾽ἃ ππὰνααό 46 1006]. Ζόποάοϊα 

δὲ Αὐβίορμαπο 46 Β γζάποο 1 ναι ηξ πη Π16 
ΘΧοία ἄτι ἰοχίθ. Ἐπ οἰζει, οο. νϑὺθ δϑῦ τοΐα]θ- 

τηθηΐ 11 {1|6, οἵ 6 Ῥ᾽τι5 1] πα αἰ Ρὲι5 66 411 

θην θπὲ ἃ ἰὰ οο56. ΒοίΠο : σ Απποίανϊξ 

« 560] 10]15ῖ65 Δ, υπο νϑύϑιὰ ἀθετεῖσθαι 
« ῬΓΟΡΙΟΡ 76) 1Ππὰπ| ΟΥΑΙ ΟΠ ΘΙ ; ΡΟ 56 ΘΠ] Πη 
« Ῥίιομηθάθπι 1η16]}ΠΡῚ τπϑ]απὶ 1ΠΠπ4| 50τη-- 

« πἴιπι:; π6 60 άπ ΝΠ ΠΟΥ ΘΟΉ51|10 {0 Π 

« Πο]οπὶβ ργοάμιηοπο [λοΐιιπι 6556, αὐ ἈΠ|6- 

« δ1ι1πὶ 116 ἀρρυθβδιβ ΟὈ ναποαγοῖ. » (δ 

416 ΒΟΥ 6 ἈρΡΡΕΙ]6 ϑολοίἑαςέος Α,, εἶδϑβὲ, ἰεὶ, 
Αὐιϑιομῖοαϑ Π]πσηηδηηθ, 

498. Ὁ τλήμων, 1᾿ΠΠαδῖγ 6 ἀπ μοίθιχ, 
499. Σὺν δ᾽ ἤειρεν, οοἰϊραθαΐφιιο. ὈἸγ556 

ἈΙΓΔΟΠ6. 165 ἄθαχ ομθναῦχ πη ἃ [|᾿ΔΐΓΟ, 

ΔΠη 415 πιὰσομδπὲ 46 ἔροπὶ ἃ ἰθὰν ογαϊ- 

παῖ. (Ἶδϑὲ [6 νϑῦρε εἴρω, πεοίο, ἱπηρανζαϊς 

ἔειρον, ἤειρον. ϑϑολοίϊες : συνέζενξεν αὐὖ- 
τοὺ-, τουτέστι, συνημμένως χαὶ οὐ χαθ᾽ 
ἕνα ἐξέφερεν, ὡς μὴ χατ᾽’ ἰδίαν αὐτῶν 
εἰθισμένων ἡνιοχεῖσθαι. 

608, Ὅ τι χύντατον ἔρδοι, φιϊά απι- 
εἰαοὶοοίνιων ραξραγοέ, 486}}86 ἐἤοβθ 46 Ϊὰ 

Ρ΄α5. ὀϊομπαηΐθ ἁάδοθ 11 δοοοιηρῆναῖς, Τὶ 

Π6. 5᾽ρὶε ρμοϊηῖ αἀἸπιραάθηθθ, Ὡἰ πιδπὶθ 

4 Ἰπϑο] ποθ. 
δ056, Ῥυμοῦ, ἑδριονθ, ῬΆΡ ἴ6 ΠΠΠΠΟΠ, 

5806, Τῶν πλεόνων Θρήχων, σέμπιη 
ῬΆΡΕΠΙ : θα ἐδέϊς ρὲ» ἰδιις (μέ μνηεϊ5) Τρ α- 

εἶδιες, (4 Ποιαπιθ5) ἀθ6 1ὰ να]ραῖνα τι! τὰ 6 

{πνᾶοθο (4.1 ἀογηηαῖ Ἰὰ) : ἀθ 4ι 6] 4165. ἃπ- 

ἴνθ5 501415 46 ἈΪ]νόβιιβ, ουοζ ἰὰ ποῖ δ΄, 
678 50} τῶν πλεόνων Λυχίων. 

607. Ἕως ὃ. ονε2 ἰὰἃ ποῖθ 1, 498. 



[ΧῚ] ΙΔΛΙΑΔΟΣ Κ. 981 

" ͵ὔ ἕ 7 δ, “ ἮΙ ε ἐγγύθεν ἱσταμένη προσέφη Διομήδεα δῖον 
Νόστου δὴ μνῆσαι, μεγαθύμου Τυδέος υἱὲ, 

- ν δ ν ν ο , Υ̓ { νῆας ἐπὶ γλαφυράς" μὴ χαὶ πεφοδημένος ἔλθης 510 
ες ͵ Ὰ Ὁ " , Ὰ δ 

μή πού τις χαὶ Τρῶας ἐγείρῃσιν θεὸς ἄλλος. 
Δ ἘΣ κατα ᾿ νὰ ὁ ν ΑΝ ΄ 
Ὡς φάθ᾽" ὁ δὲ ξυνέηχε θεᾶς ὅπα φωνησάσης᾽ 

χαρπαλίμως δ᾽ ἵππων ἐπεδήσετο " χόπτε δ᾽ Ὀδυσσεὺς 

τόξῳ " τοὶ δ᾽ ἐπέτοντο θοὰς ἐπὶ νῆας Ἀχαιῶν. 

Οὐδ᾽ ἀλαὸς σχοπιὴν εἶχ᾽ ἀργυρότοξος Ἀπόλλων, 515 
ε ἘΠῚ ς ς ὡς ἴδ᾽ Ἀθηναίην μετὰ Τυδέος υἱὸν ἕπουσαν " 
Ὁ , ῇ ͵ Ἃ « 

τὴ χοτέων Τρώων χατεδύσετο πουλὺν ὅμιλον, 

ὥρσεν δὲ Θρηχῶν βουληφόρον Ἱἱπποχόωντα, 

Ῥήσου ἀνεψιὸν ἐσθλόν. Ὁ δ᾽ ἐξ ὕπνου ἀνορούσας, 

ὡς ἴδε χῶρον ἐρῆμον, ὅθ᾽ ἕστασαν ὠχέες ἵπποι, 520 
ἄνδρας τ᾽ ἀσπαίροντας ἐν ἀργαλέησι φονῆσιν, 
ᾧμωξέν τ᾽ ἄρ᾽ ἔπειτα, φίλον τ᾽ ὀνόμ᾽ηνεν ἑταῖρον. 

Τρώων δὲ χλαγγή τε χαὶ ἄσπετος ὦρτο χυδοιμοὸς 
, Υ̓ - Χ ΄ “ 

θυνόντων ἄμυδις θηεῦντο δὲ μέρμερα ἔργα, 

ὅσσ᾽ ἄνδρες δέξαντες ἔδαν χοίλας ἐπὶ νῆας. 59 οι 

Οἱ δ᾽ ὅτε δή ῥ᾽ ἵχανον ὅθι σχοπὸν Ἕκτορος ἔχταν, 

ὅ40, Πεφοδημένος, Μμραίιιδ, τὴῖβ. 6 ἢ 
[Ὠ6. 

518. Ἵππων ἐπεθήσετο δϑβὶ αἀ1ξ δὰ ρῥτο- 
ΡΓΘ, Ραϊβαιι ΠὟ ἃ ρΡοϊπῦ 46 οἤᾶγ. 1,65 

ἄδαχ Πέγοβ 5᾽δη σθίοασποηξ τηοηΐόβ σὺν 165 

ἄθιχ ομθναιχ, ΟἾ 65 [6568] ραδβδαρο α Ἠοπιὸγα 
οὰ [ὋΠ γοΐθ 465 σιιθυγι 5. ἃ οἤθνὰ]. .δολο- 

ἐΐθς : χέλησι μὲν οὐδ᾽ ἐν τοῖς ἀγῶσιν εἰσ- 
ἄγει χρωμέηους " νῦν δὲ διὰ τὴν χρείαν. 
Μα15 ὑπὸ σοπιραγαϊβοι, ΧΥ͂, 679-684, ποιιβ 
ΤΠΟΠΪ 6. 416 165 φοπίθιῃρογαϊηβ α᾽ Ποιηὸδιδ 

56 5δυγαϊθηξ ἀχ581 46 οἤδναιχ ἀθδ 5616, ---- 
Ουὰπά Ὠϊοιηδάθ. ϑαυΐθ σὰν τ ΘΟΙΓΘΙΘΡ, 
ΟἹγ556 εϑὲ ἀδ)]ὰ 5δὰν ᾿᾽δαΐγο. 

16. Οὐδ᾽ ἀλαὸς σχοπιὴν εἶχ(ε), πο [αϊ-- 
881 ΠΕ]]ο θη 5ἃ δα ν Π]Ππ0 6. 6. ἀνθιιρίθ, 
'Γοιι5 165 ἐἀ!ἔραγ5, ΒΔ ΓΥ̓ ΠΠ]οΙσοπ, ἀοπποαΐ, δα 

ὉΠ 568] πηοΐ, ἀλαοσχοπίην : 1Π6 50  ν ΘΙ] πο 6 
ἀνθαρίθ, Οοἰΐθ νυϊρσαὶθ οϑὲ ἀπ6 σΟΥΓΘΟΙΟῺ 

ἀ65 σταπημη 1 16 Π5 ροϑβίόυθαγϑ ἃ Αὐϊδίαγαθ. 

1,68 ϑολοίϊες ἰγταἀαϊδεις ἀλαοσχοπίην ρᾶΓ 
μάταιον σχοπόν, εἴ ἰὰ ρῃγαβθβα ρὰγ οὐχ 
ἔλαθεν αὐτόν. 1] ΗἾὟῪΥ ἃ τἱδη ἃ ἀϊΐτα ἃ οεἶὰ, 

βίπΠ0π 4π6 οδἔξα ἐγ ποίίοῃ πὸ γΓοπά μὰ5 11- 

τπᾶσα. Ὗ ΠΙοΐβοι 11ξ, ἀ᾽ ἀρτὸβ 16 πιδπιιβουιῦ 46 

ψεπῖθθ, ἀλαὸς σχοπιήν, 4] ἐδ} ἀδϑιισόιηθηϊ 
Ιὰ Ιθφοὸπ ἀ᾽ ΑΥἸβία γι ; ον 6116 δϑὶ βδισπαϊόθ 

Ρᾶν τἀπὸ ἀἰρ᾽6, δὲ. ἀφοοιηραρσπέε 46 ἰὰ ποῖ 

βυγαπία  ἣ διπλῇ, ὅτι Ζηνόδοτος γράφει 
ἀλαὸν σχοπιήν" παροιμιαχὸν δέ ἐστιν, 
οὐ τυφλὸς ἐς σχοπιὰς, ἀλλὰ τοὐναν- 

τίον δεδορχώς. 1,6 ῬγόνοΡθα αἰϊόριιό μὰν 16 
ΟΥἸΠ]α6 ἀἰοχαπάτιη ἀῤιηοπίγα ΄υ᾽ ἀλαός 681 [ἃ 

νναΐθ ἰθόοπ, ὕθχ 71] οπὲ βαρρυὶπιέ πη (69 

ἄθαχ σ ἀ6 [᾿ἐογιανα ρυϊμηϊτνα ἁσαῖθηῦ ἀὰ 
Ιἶρα ἀλαοῦ σχοπιήν, ρ᾽αιδὲ χὰ ἀἸπνθηΐον 
πη πιο ᾿ηπί1]6, ἴὰ Ἰθέίσα Ο ὀΐαπέ ρυϊπηῖνο- 
τηθηΐ οἵ, δαΐαη! οἵ Ρ]5 486 ὁ οἕ ὅ, 1,6 5615, 
ἀδ ἰουῖθϑ 165 ἴαφοπϑ, γθϑῖθ ἰ6 τηόπηθ. Νῖμ15 

Αὐιβίασαιθ τϑροῦ5886 Θοπιπθ Δ 5ο] απιθηΐ 
ἴλι586 1ὰ Ἰθοοῃ 46 Ζέποδοίε : χαὶ ὁ ποιη- 

τὴς οὐδέποτε εἴρηχε σχοπιὴν τοὺς 

ὀφθαλμούς. 
618. Ἵπποχόωντα. Οεἰ ΗΙρροσοοπ ο6ϑὲ 

ἸΠΟΟΠΠΙ, 
520, Ὅθ᾽ ρουν ὅθι: δὲ, οἁ. 



382 ΙΛΙΑΔΟΣ Κ. [Χ] 

ἔνθ᾽ ᾿Οδυσεὺς μὲν ἔρυξε, Διὶ φίλος, ὠκέας ἵππους" 
αν τ Ὁ ΝΝῚ Ξ πε τον 
Τυδείδης δὲ χαμᾶζε θορὼν ἔναρα βροτόεντα 

ἐν χείρεσσ᾽ Ὀδυσῆϊ τίθει᾽ ἐπεθήσετο δ᾽ ἵππων. 

Μάστιξεν δ᾽ ἵππους, τὼ δ᾽ οὐχ ἄχοντε πετέσθην 

[νῆας ἐπὶ γλαφυράς " τῇ γὰρ φίλον ἔπλετο θυμῷ]. 

Νέστωρ δὲ πρῶτος χτύπον ἄϊε, φώνησέν τε" 

Ὦ φίλοι, Ἀργείων ἡγήτορες ἠδὲ μέδοντες, 
ψεύσομαι, ἢ ἔτυμον ἐρέω ; κέλεται δέ με θυμός. 
“ .] " " Ἁ δ "7 , ἵππων μ᾽ ὠχυπόδων ἀμφὶ χτύπος οὔατα βάλλει. 
Αἱ γὰρ δὴ Ὀδυσεύς τε καὶ ὁ χρατερὸς Διομήδης 
ὧδ᾽ ἄφαρ ἐκ Τρώων ἐλασαίατο μώνυχας ἵππους. 

οὔθ 

990 

Ἀλλ᾽ αἰνῶς δείδοικα μετὰ φρεσὶ μή τι πάθωσιν 

Ἀργείων ὥριστοι ὑπὸ Τρώων ὀρυμαγδοῦ. 
Οὔπω πᾶν εἴρητο ἔπος, ὅτ᾽ ἄρ᾽ ἤλυθον αὐτοί. 

628. ἔναρα, 165 ἀέροιυ!65 (46 Πο]ομ). 
Ἠιοπηδάθ πο ᾿αῖδθ6 μοϊηξ 50π ἔγορἢῃόθ ἀΔη5 
τπ ἐπάτοι᾽ οἁ 165 ΤΤΟΥΘἢ8 Ρουγγαϊθηΐ ᾿᾽6ὰ- 
Ιονθν. - Βροτόενγτα. Ὑογοῖ ἰὰ ποίο ΥἹ, 
480, 

δ80. Μάστιξεν δ᾽ ἵππους. Τ᾿ Χρταββῖοπ 

μάστιξεν 56} 6 ἀγα 46 Τομηδά 8 ἀναϊΐ 
ῬΓΙ5, ἀπ 16 μὰν ἀθ Ἀπόβιιβ, [6 ἰοπθὲ οὐ- 

Β]16 μὰν {Π|γ858; ἃ το 1π5 “αἶοη. π᾿ δπΐθη8 
4} 56. δϑυΐ, ὁπ. βσυΐδβα ἐ6 [οποῖ, ἀ ἀπ 
ΒΟ 551Π 6. ΟἸ61116 ἀὰ ἰαπηατῖ5. Βοῖηθ ἀοηπθ, 

α᾽ ἀργὲβ ἴὰ Ἰθεφοῦ 46 θ] 516 1178. πη που 5 
Θϑ.Ππ8 065, μάστιξεν δ᾽ ᾿Οδυσεύς. ΑΙοτβ 
μάστιξεν ἐᾳφυϊναπάγαϊ! ἃ τόξῳ ἔχοψε, ρυ]5- 
46 ὍΠγ558. μ᾽ ἃ μᾶ5 ρ᾽:.5 46 ἰοιποϑὶ πιαϊπίθ- 
πᾶπὲ 4} π᾽δπ ἀναῖϊῦ ἰουΐ ἃ ΠἼΠδιγο, 

ὅ81. Νῆῇας ἐπὶ.... (δ. νογ8 ἀρραγίϊθπε ἃὰ 
Θμαπὶ ΧΙ, ὅ20, οἁ 1] 65ὲ ραυ[αϊϊθιηθηΐ ἃ 88 
Ῥίαςθ. οἱ, 1] ἀοπηθ ὑπ 5615 ᾿ῃθρῖ6, 5ὶ ᾿᾽Ὸπ 

ΔΡΡΙψΘ φίλον ἔπλετο διχ Θουγβῖθυ5. 6 
ἈΠιόβιιβ, οοπαπια ἰὰ οῃ ἀοἷΐῥ 1 ἢ ΔΡΡΙΦ ΘΙ ἀκ 
ΘΟΌΓΒΙΟΥ5. 46 Νοβίου, Ῥου ΟὈΤΘΠΙΣ Π1Π 5615 

ΡΑΙΒΟΠ Πα 6, 1] ἰἀπάγαιδ οπίθπάνο 16 66 

80ηΐ 165 θχ σΊΘΓΥΙΘΥ5. 41 Ὀγάϊθηῦ 66 σθ- 
ΓΟΌΡ ΠΟΘΙ ἃ ΘΔΠΊΡ. 1,65 ΑἸοχδπ ἀὙ]η5 π᾿ ἀνα θηῦ 
Ρὰ5 66 νϑὺβ (Δπη5 ᾿θιν ἰοχίθ, 1,6 τηδπιιβουῦ 
ἀ6 Ὑοηΐδθ μ6 16 ἀοππα ροϊπὲ, οἱ 165 δολο- 
ἐϊθ5 ταν ἴοπε ἀποὰπα Δ]]Πδῖοπ, 

ὅ84. Φεύσομαι,... δ ν6γ15 τπηδπα1Ὁ 4818 
16 ἰοχίθ 46 Δόποδοίε. --- Κέλεται (7}εὖ6ὲ}, 
βοιβθηΐθηι λέγειν : ΟΥἀομπθ (8 ΡῬ ]ΟΡ. 

40 

ὅ85, Ἵππων.... Οε5ὲ ρουϊ-ὀξγ8 66. συ 5 
ΦᾺ ἃ ᾿πδριγό ἰῈ ἴαιηθαχ Ομαενεροάανεο 
Ρῥμέροηι, Ἐπ 5, ἀναπΐῦ ὙἸΓΡΊ]6, ἀγαϊῦ οϑϑᾶγέ 
ἀδ γϑπάγ οδίϊα ΠαγπΟἢ]6 ἱπηςαῖϊνα : « [{ 
« 6465, οἴ Ραμιδὰᾷ οἄνὰ οοπουῖῦ ἀπρσαΐὰ 

« ἴευγᾶπι. » Νόγοῃ ργοποποὰ [6 γϑὺβ 4ο- 

πηὸγθ, 6 5᾽δη[οπραπΐ [6 ρ]αῖνο ἀΔπ5 ἃ σΌΓΡΘ 
ἄνθος ᾿᾿αἰάθ. ἀ Ἔραρμγοάϊε. 1] γϑπαὶξ ἀ᾽εα- 
ἰαπάνα Ἰ᾿υυϊγόθ 465 σαν] 1605 οΠαγσόβ ἀρ 

16 Ῥγθηάνε υἱναπΐ, δὲ ἀβ ἴθ ᾿ἴνυον ἂχ σοπ- 
σθᾶποθ5 ὅπ βόπαϊ, ἢ 5910 {6 οδὲ ἀπηδΐθαν 
ἀ6 γμοόβιθ 56. ρ]αϊϑδαὶϊδ βυσίουξ ἃιχ τηδίγεϑ 
ΘΧΡΥΘβϑιΐβ, οἵ 856 ΡΊΖαλε αὟ Θχοο ον 1ὰ1- 
πηδμηθ : Τογνα Μϊηιαζίοπεῖς, εἴα. 

887. ὯΩΟδ(ε), οο, αἰπϑὶ : οοπηπηθ 6 16 
Ῥ6π56, Οἶ 68} ἃ τουξ φυοπ ἐγαάαι : ἀπο. ΟΠ 6Ζ 
Ἠοππὸνο, ὧδε π᾿ εδὲ απηαΐῖβ ἃάνουθο 46 Ἰἴθα, 
(δ. ριίποῖρα ἀ᾽ Αὐὶβίασαι δϑὲ σρρεὶό νἱησὲ 
ἴοἱ5. ἀλπη5 165 ϑδολοίϊθς : οἱ Ἀρο]ομίμβ αἱ : 

ὧδε, χατὰ Ἀρίσταρχον, οὐδέποτε συνή- 
θως ἡμῖν χεῖται, ἀλλ᾽ ἀντὶ τοῦ οὕτως 
τάσσεται. ΤΠ] π᾽ἾὟΥ ἃ ροϊπὲ ἀ᾽ ὀχοορίϊομ ἡ ον 
Ιὰ ποῖα ΧΥΠΙΙΙ, 8392. 

ὅ38, Μετὰ φρεσί, νεἶρο χατὰ φρένα. 
“ο)οίϊος : Ἀρίσταρχος, δείδοιχα μετὰ 
φρεσί. : 

ὅ89. Ὥριστοι, νεΐρο οἱ ἄριστοι. (6 
ὨἾ 688 4ὰ Ὧπθ νὰν πέρ ἀ᾿ ου ΠΟ ργάρο. δολο- 

ἐϊθ5. : Ἀρίσταρχος, Ἀργείων ὥριστοι, 
χαὶ ἄνευ τοῦ τ. Επ ργο56, οπ ἀϊχναϊξ : οὗτοι 
οἱ ἄριστοι. 
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ΙΔΛΙΑΔΟΣ Κ. 989 

Καί ῥ᾽ οἱ μὲν κατέδησαν ἐπὶ χθόνα" τοὶ δὲ χαρέντες 
δεξιῇ ἠσπάζοντο ἔπεσσί τε μειλιχίοισιν. 

Πρῶτος δ᾽ ἐξερέεινε Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ᾽ 

Εἴπ᾽ ἄγε μ᾽, ὦ πολύαιν᾽ ᾿Οδυσεῦ, μέγα χῦδος Ἀχαιῶν, 
ὅππως τούσδ᾽ ἵππους λάδετον καταδύντες ὅμιλον ὁ80 

Τρώων ; ἤ τίς σφωε πόρεν θεὸς ἀντιξολήσας ; 

Αἰνῶς ἀχτίνεσσιν ἐοικότες ἠελίοιο. 

Αἰεὶ μὲν Τρώεσσ᾽ ἐπιμίσγομαι, οὐδέ τί φημι 
, λα ν Ἵ 2Χ ἘῸΝ μιμνάζειν παρὰ νηυσὶ, γέρων περ ἐὼν πολεμιστής 

ἀλλ᾽ οὔπω τοίους ἵππους ἴδον οὐδ᾽ ἐνόησα. 500 

Ἀλλά τιν᾽ ὕμμ᾽ ὀΐω δόμεναι θεὸν ἀντιάσαντα " 

ἀμφοτέρω γὰρ σφῶϊ φιλεῖ νεφεληγερέτα Ζεὺς, 

χούρη τ᾽ αἰγιόχοιο Διὸς, γλαυκῶπις Ἀθήνη. 
Τὸν δ᾽ ἀπαμειθόμιενος προσέφη πολύμιητις 

Ὦ Νέστορ Νηληϊάδη, μέγα κῦδος Ἀχαιῶν, 
Ὀδυσσεύς: 

555 

ῥεῖα θεός γ᾽ ἐθέλων καὶ ἀμείνονας ἠέπερ οἵδε 
ἵππους δωρήσαιτ᾽, ἐπειὴ πολὺ φέρτεροί εἰσιν. 

Ἵπποι δ᾽ οἵδε ἑ, νεήλυδες, οὃς ἐρεεί ,» γεραιὲ, νεήλυδες, οὗς ἐρεείνεις, 
Θρηΐχκιοι " τὸν δέ σφιν ἄναχτ᾽ ἀγαθὸς Διομήδης 

ἔκτανε, πὰρ δ᾽ ἑτάρους δυοκαίδεκα πάντας ἀρίστους. 900 

Τὸν τρισχαιδέχατον σχοπὸν εἵλομιν ἐγγύθι νηῶν, 

τόν ῥα διοπτῆρα στρατοῦ ἔμμεναι ἡμετέροιο 

Ἕχτωρ τε προέηχε χαὶ ἄλλοι Τρῶες ἀγαυοί. 
Ὡς εἰπὼν τάφροιο διήλασε μώνυχας ἵππους 

χαγχαλόων " ἅμα δ᾽ ἄλλοι ἴσαν χαίροντες Ἀχαιοί, ὅθ0 

Οἱ δ᾽ ὅτε Τυδείδεω χλισίην εὔτυκτον ἵχοντο, 

ὕάᾳ, Μ᾿ 401: ἐξτ Ρυ15 βοῦν μοι, ΘΟΠΊΠ.6 
Δ ΨΕΙΒΎΙ, 16ὅ. 1 ἀέρεπα ἀε6 εἰπίέ), εἴ ποι 
ἀς ἄγε, «αὶ π᾿ὰ «π᾿ Ὧπ6 ν]θι Δάνεγθ]Ά]0. 

δ4δ. Λάῤφετον. Ζέποάοϊε ἐοτίναιξ λαθέ- 
τὴν, 41 δϑὲ Ἱ᾿πηρ β8510]6. 1οὶ, οὰ 1] ἴααξ ἰὰ 
ΒΘοΟμ8 Ρθυβοπηθ, Αγιϑίαγαιθ : ἣ διπλῆ, 
ὅτι Ζηνόδοτος γράφει λαδέτην. ἔστι 

δὲ τοῦτο τρίτου προσώπον, ἀντὶ τοῦ 
ἔλα δον" λέγει δὲ νῦν πρὸς αὐτούς. 

547. ᾿Ἐοιχότες, 5οιιδεσπΐοπόα εἰσί : 15 
5βοῃΐ 5012} [8}0]65. 

557. Φέρτεροί εἶσιν, 5οι5-απίοπαπ θεὸ 
([65. ἀϊθιιχ). Βᾶγ 68 ὀουὶξ φέρτερός ἐστιν, 6ὁ6 
41 τοπάαἱὲ 1ὰ ρἢγα56 γέσαυπογθ. ΒοῖδῈ οοη- 
Ἰθοΐανα 46 1ὰ νγαΐθ Ἰθφοπ δὲ φέρτερος εἷ- 

σιν, μοϊοηεϊον ἱποθαϊέ. ἴηι 568} τπαπαβοῦῖῦ 
ἀοππο φέρτερός ἐστιν; εἴ 66 π᾽6δ[ Ρὰ5 ἢ 

(165 πηθ 65. 
ὅ61. Τὸν τρισχαιδέχατον, ἐλίμπι, ι ἐ 

Ζμμἰε ἀἰδοίνειις ἐθνειις, πιοῖτα τροϊ ζἰδπιθ (ἐπέ). 
᾿666. Εὔτυχτον. Οπ 56 ΤΆΡΡΘ]]6 46 66 
46 ποιι8 ἀρρμρίοπϑ ἐἰδ5 ἑθπίος 465 Οχθοδ5᾽ 



384 [ΛΙΑΔΟΣ Κ. [π 

[4 Ἁ Ν 5». ΄ ε Ὁ 

ἵππους μὲν χατέδησαν ἐὐτμιήτοισιν ἱμᾶσιν 

φάτνῃ ἐφ᾽ 
ΟῚ 

ξ . ἊΝ . 

ἱππείῃ, ὅθι περ Διομήδεος ἵπποι 
. ͵ Ὰ δον ΟΥ̓] Ὰ ἊΝ 

ἕστασαν ὠχύποὸϑες, μελιηδέα πυρὸν ἔδοντες. 
ῇ Νιὴὶ δ᾽ ἐνὶ πρύμνη ἔναρα βροτόεντα Δόλωνος 570 

0) : δ λ Ά ) ἱ Ἢ ς ᾶ αί ᾽ ᾿Αθέν. 
ἣχ υσεὺς, ὄφρ᾽ ἱρὸν ἑτοιμασσαίατ᾽ Αθήνῃ. 

Αὐτοὶ δ᾽ ἱδοῶ πολλὸν ἀπενίζοντο θαλάσσῃ, 

ἐσόάντες, χνήμας τε ἰδὲ λόφον ἀμφί τε μιηρούς. 

Αὐτὰρ ἐπεί σφιν χῦμα θαλάσσης ἱδρῶ πολλὸν 

γίψεν ἀπὸ χρωτὸς, χαὶ ἀνέψυχθεν φίλον ἥτορ, 515 
" ͵ 

ἔς δ᾽ ἀσαμίνθους βάντες ἐυξέστας λούσαντο. 

Τὼ δὲ λοεσσαμένω, χαὶ ἀλειψαμένω λίπ᾽ ἐλαίῳ, 

δείπνῳ ἐφιζανέτην᾽ ἀπὸ δὲ χρητῆρος Αθήνῃ 

πλείου ἀφυσσόμενοι λεῖόον μελιηδέα οἶνον. 

οὀϊαϊοηῦ ἀὸ σγάπαά 88. βάλ Δ]165. ΘΟΠΒΕΡαΙ 65 
6 "ο]5. 

570-571. Νυηὶ δ᾽ ἐνὶ.... ΘᾶΡΠΟΥ : « Ο᾽ ε5ὲ 

Ἰὰ 16 56} ρᾶβδδαρο ἀ’ Ἠοπιὸγθ οὐ 1] 501 
4ιυοϑέϊοη 46 ἔΡορ 665 ργοργθιηοπῖ ἀἰ{5, ο᾽ 6ϑύ- 
ἀ-ἀἰνα ἀἴαπο ρᾶγὲ 46 θαςπ οοπϑαογέα ἃἰιχ 
ἀϊθιχ. » 

6741. "Οφρ(α), ἀονιεο, δι αἰϊοπάμληϊ 486. 
Τι6 Ἰοὰν οὰ 115 ἰθγοπὲ τὰ βϑδουῆοο ἃ Μ|- 
ΠΘΡγΘ, 115 σομπβαογογοηΐ ἰ6 τορθ6 ἀδη5 16 
το Ρ]6 ἀ6 ]ὰ ἀέεβ856. 

572. Ἀπενίζοντο. 1 ἴαπια ενιζ ἄδθνο- 

πα] ΡΤΟΡΑ]  πηθηΐ τα σροπαόθ μὰ 16 σθπ- 
[ογοθιηθπὲ οἱ 16 ἀουθ]οιηοπὶ ἀπ ν ἀΔΠ5 ἰὰ 
ῬΙΌΠΟΠοϊδίϊοη. 

δ78. Λόφον, οογνίοοηι,, ἴὰ παᾳαθ, Ἐπὸπ- 

βἴατμθ : λόφος δὲ ἐνταῦθα ὁ ἄνω τένων, 
ἤτοι ὁ περὶ τὸν τράχηλον. 1] πἾὟῪ ἃ ρΡοϊπὲ 
ἀ᾽Δυΐγα δχθηρὶθ 46 λόφος ἀδπ8 οδῖία 
ΔΟΘΘΡΏΟΠ, 6π ρᾶυϊαπὶ 465 ΠΟΠΊΠη65: Πιὰῖ5 

Οἡ νευρὰ λόφων, ΧΧΙΠΙ, ὅ08, ρΡουν ἀέ51:- 

δπον ἰὰ πυ6 465 οἰθναιχ 46 ιοπιὸδάα, 
5674. Αὐτὰρ ἐπεί.... (ἐδ νϑῦ8. 568 [θυ ΠΏ] 6 

ΡᾺΓ ἴγοὶβ ϑρομάέεϑβ, 1)6 πηόπιθ, ἢ θὰ Ρ]κ5 
"Ὀὰὰ5, 16 νϑῖϑ ὅ70. 

677-578, Τὼ δὲ.... ἐφιζανέτην. Ηοιηὸνα 
Π6 Ῥάν]6 416 ἐδ ἄδιχ; Πα ὶ5. 115 Π6 5οῃΐ 
Ρά5 560]58 ἃ [00 ]6, (Ἶδδὲ τὰ [Θϑίϊη, Αὐϊϑδίαν- 
4.6 : ἣ διπλῆ, ὅτι ἐπὶ πάντων τοῦτο 

νοητέον, οὐχ ἐπὶ μόνου Διομήδους χαὶ 
᾿Οὐυσσέως. 

677. Λίπ᾽ ἐλαίῳ. Οη Ἔχρ!αιο ογαϊπαϊ - 
τοιηθηῦ : λιπὶ ἐλαίῳ, μέρ οἷθο; τηδὶβ [65 

ἈΠΟΙΘη5. Θμΐοπάαϊθηῦ λίπα, οἱ ποὸη Ροϊπέ 
λιπί. Τὰ Ραραγε νογαϊθηῦ ἀὰπ5 λίπα τπ 
ἁἄάνουρθ. ϑολοίϊος : λιπαρῶς χαὶ εὐέχτως. 

Μαὶς Ἠόγοάϊθη ἀϊδ 46 λίπ᾽ ε5ὲ 16 ἀδπί ἀθ 
λίπα, λίπαος, οὖ 4υὮ ὀφυϊναυξ ἃ λίπαϊ, 
λίπα, ἀδνεπὰ μὰν ]᾿υϑᾶρο λίπα, ἔπα]β 
ργὸνθ. Αἴηδὶ λίπ᾽ 5σῃῖῆθ, ἀνθὸ ἐδ ἔα 
ϑγαΐοδο; εἵ ἐλαίῳ π’οδὲ υΐύὰῃ Δα]εοί : 
εἰ οἰΐνε, Οδἴῖα ὀχρ]οαῖίοπ οδὲ ργο ] πηθπΐ 
ἀ᾽ Αὐϊβίαυαιιθ. Οὗ δβδὲ 66}16 αι τε πα 16 πηϊθὰχ 
οοιηρίε 46 ᾿᾽Ἔχργθϑβίοι αἰ Ἠοιμπὸγο. 

879. Πλείου, ρεῖπ, οἷν σϑηρ]}ῖ. .δ6λο- 
ἐϊθ5 : γέυοντος. --- ᾿Αφυσσόμενοι, ναΐρο 
ἀφυσσάμενοι. Τὰ νυϊραῖα εδὺ ἰγὸδ-δη- 
Οἰθῆπο; οὰν 6116 οϑὲ τπθπξοπμημόθ ῬὰΣ ἰδ 
ΒΒ] ]αδίε ἃ :- οὕτως ᾿Αρίσταρχος " ἄλλοι 

δὲ, ἀφυσσάμιενοι. 

ω 



ΙΔΊΑΔΟΣ ΔΛ. 

ΑΓΑΜΕΜΝΟΝΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑ. 

Τ)ὸ5 ἰὰ ροϊηΐθ ἀὰ Ἰοὰγ, Αϑδῃηθιηποη Γουὸΐ 565 ΔΙ 65, δἵ 1] τηὸπθ 565 
ἰΓΟῸρ65 ἂὰ σομραῖ; Ηθοῖον οἱ 165 ΤΡΟΥΘη5 τηδιοΠθηΐ 46 ᾿θὰν οὐϊό 
ΘΟΠ 6 [65 ατϑοβ (1-00). ΑΘΔΙ ΘΙ ΠΟΙ 856 55 Ππ8}6 δηΐγ6 ἴοι [65 Πέγοβ, 
οἱ ϑἃ νι] ποθ δϑὲ [πὰ πθϑῖθ ατχ ΤΟΎ η5 (607-162). Ηδοῖον δϑὶ γθ- 
Ροιιϑ5έ 7 156116 50115 [65 γβηιρανῖθ αἼΠΟΗ ; Πη815 Τα ρον 16 γΆβϑιγΓ6, οἵ 
ΑΘΑΠΙΘΙΏΠΟΏ, Π}18 ΠΟΥ5. 46 σοΙθαϊ ρᾶ ὯΠ οΟὰρΡ 46 ἰᾶηοθ, [1556 τπ 
σΠδΡ μῥα5. {γα ἀὰχ ϑβυσοὸβ α᾽ Ηδοίου (108-289). [,ω65 ΤγουοΡ 5 γὸ- 
ΡΓΘμποηΐ ᾿᾿αναηίαρϑ 50} ἰθγ5 ΘΠΠ6Π)15 (284-909). ΠΙοιηδά6, ΤΠ|γ556 
οἵ ΑἹὰχ βουτθπηθηΐ ἰ6 σουγαρα 465 αΥθ05: πη815 ΠΙοιηδάθ δϑὶ Ὀ]6ϑϑό 
μὰν Ῥὰγ!5, δἱ ἔογοέ 46 γβῆΐγεὺ δὰ σδπὴρ (910-00). ΌΠ]γ556, Ὀ] 6556 ρᾶγ 
ϑοοι5 οὗ βηνϑὶορρέ ρᾶγ [65 Τγουβηϑ, Π6 4οἱΐ 50Π 541πὲ φα᾽δι ἀδνοιθ- 
πηϑηΐ ἀθ Μέπέϊαϑβ οἱ ἀ᾽Α͵αχ (401-88). Ῥᾶγι5. Ὀ]6556. Μδοῆδοη οἱ Επ- 
ΤΎΡΥΪῈ (489-590). ΑΟΠ1116, 41 ἃ νὰ ρᾶ556 1. Μίδομδομ γὰπιθπό 501 [6 
οὔᾶν ἀθ Νεϑϑίου, δῆνοιθ Ραίγοοϊθ σπου πον 465 ποῦγνθ]]65 ἀπ Ὀ]6556 

(891-617). Νεβίου. θχπουῖε Ῥαίγοο!β ἃ ρυῖθν' ΑὉἢ1]}16 αἀ᾽ ἀνοῖν θπῆπ ρ1Έ 
ἀε65 ατοοβ (618-803). Ῥαΐγοοϊα γεποοηῖγα ἘΌΎΎ ΡΥ] θη οΠθιηΐη,, ἰδ 
Ρογΐθ ἃ 88 ΡΙΌΡΓΘ ἰθηΐθ, δὲ ρᾷῃ88 88 ὈΪθϑβϑαγα (804-848), 

ὼς δ᾽ ἐκ λεχέων παρ᾽ ἀγαυοῦ Τιθωνοῖο 

ὥρνυθ᾽, ἵν᾽ ἀθανάτοισι φόως φέροι ἠδὲ βροτοῖσιν "“᾿ 

Ζεὺς δ᾽ Ἔριδα προΐαλλε θοὰς ἐπὶ νῆας Ἀχαιῶν 

ἀργαλέην, πολέμοιο τέρας μετὰ χερσὶν ἔχουσαν. 

4. ως δ᾽ ἐχ λεχέων.... (δ. νοΥ5 858 ἴϑ- 
πηΐπθ Ρᾶγ ἴτοὶβ βϑροπάέεϑβ. --- Ἦώς. ΤΙεϊ, 
᾿᾽ΑἼΓΟΓΘ δϑῦ πΠ6 ὙΓΆ16 ἀό6556, οἵ ποη μΪ15, 

οοιαπηθ 8 ἀόραϊ ἀἃὰ ομαηΐ Βυϊπὸπιθ, τη68 

ἀθπηῖ - ῬΟΥβομΠΙ Π ΟΔΓΊΟΙ. 
2. Ἵν᾽ ἀθανάτοισι φόως φέροι. 1.ἃ ἰπ- 

πιϊὸγθ νὰ ἐοίαϊ γεν 165 βοιητηθῖβ 46 ᾿᾽ΟἸ ρα, 

δὲ σϑπάσγα 16 Ἰοὰν διχ ἀϊθιχ, Π)ὸ5 486 [65 
ἀϊθαχ Βα ϊτοπὲ ἀπὸ πηοπίδρπθ, 1] Κ᾽ ἃ πα 
ῬΟῸΓ Θχ ΘΟΠηΠΊ6 ΡΟΣ 165 πον οἾ5, {65 
406 5οΐθπξ ἀ 216 γ5 Ἰθὰγ5 Ὀυϊν"]όρεθ θη 

τὰπὶ 46 ἀΐδιχ. «δϑοἠοίϊε5: ἁρμοδίως τῷ 

πλάσματί φησιν αὐτοὺς χαὶ ἐν σχότῳ 
ποτὲ εἶναι. 

4, Π|ολέμοιο τέρας, ὁοἰἐϊ οἶρπιωη, 16 

βῖση8 46 ἰὰ σΊΘΥΓΘ : 66 4ἱ νὰ ζαϊν δοϊαΐϑιν 
Ιὰ σίιθυυθ. Ῥὰν 16 ἴδις 56] 416 ἴὰ ργθβθποὸ 
ἀ6 ἴὰ Ὀιβοογάθ, ἰὰ σίιθυσθ νὰ πόοθϑϑαϊνε- 

τηθηξ ἐοἸαίον, 1,.ἃ Ρ] αραγὲ 465. Ἀποῖθη5. νοιι- 
Ἰαϊθπί 46 τέρας οἷξ ἴοἱ τπθ 5 σαὶ βολὴ 
τηδτόν16}16. Οὐ όζαιε τιπὸ ἰᾶποθ, οἷα ἀπο ὁρόο, 
ἃ ἸΠΟΪΠ5 416 66 π6 [ἀξ απ ἔο!αἰν, οἷν τπηόπιο 
Γγοτ- πα -οἰε!, ΟἸ ΘΙ 4 65- 5. νογαϊθηΐ ἀδη5 
πολέμοιο τέρας τιπ σπαρ]6 ὀφιίναϊοπς μού- 

Ι - 20 
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- 4 τὰ Ὁ “ .“Ξ᾽  φΨω 

Στὴ δ᾽ ἐπ᾿ Ὀδυσσῆος μεγαχήτεϊ νῆϊ μελαίνῃ, ὅ 
ἢ Ὁ “ Μ΄ " 7 

ἥ δ᾽ ἐν μεσσάτῳ ἔσχε, γεγωνέμεν ἀμφοτέρωσε, 

ἠμὲν ἐπ᾽ Αἴαντος χλισίας Τελαμωνιάδαο, 

ἠδ᾽ ἐπ’ Ἀχιλλῆος" τοί ῥ᾽ ἔσχατα νῆας ἐΐσας 
εἴρυσαν, ἠνορέῃ πίσυνοι χαὶ χάρτεϊ χειρῶν. 

Ἔνθα στᾶσ᾽ ἤὐσε θεὰ μέγα τε δεινόν τε 10 

ὄρθι᾽, Ἀχ αιοῖσιν δὲ μέγα σθένος ἔμβαλ᾽ ἑχάστῳ 

χαρδίῃ, ἄλληκτον πολεμίζειν ἠδὲ μάχεσθαι. 
Τοῖσι δ᾽ ἄφαρ πόλεμος γλυχίων γένετ᾽ ἠὲ νέεσθαι 

ἐν νηυσὶ γλαφυρῆσι φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν. 
Ἀτρείδης δ᾽ ἐδόησεν, ἰδὲ ζώννυσθαι ἄνωγεν . 1τὅ 

Ἀργείους " ἐν δ᾽ αὐτὸς ἐδύσετο νώροπα χαλχόν. 

Κνημῖδας μὲν πρῶτα περὶ χνήμησιν ἔθηχεν 
χαλὰς, ἀργυρέοισιν ἐπισφυρίοις ἀραρυίας ᾿ 

δεύτερον αὖ θώρηχα περὶ στήθεσσιν ἔδυνεν, 

τόν ποτέ οἱ Κινύρης δῶχε, ξεινήϊον εἶναι. 20 

Πεύθετο γὰρ Κύπρονδε μέγα χλέος, οὕνεχ᾽ Ἀχαιοὶ 

ἐς Τροίην νήεσσιν ἀναπλεύσεσθαι ἔμελλον " 

εἶφαθ ἀ6 πόλεμος. Μαῖβ τέρας α]οαῖα έν!- 
ἀδιηπιρηΐ 4πΘΙ 6 οἢο56 ἃ ἸΔέθ 46 σ΄ ΘΥΓ : 
οἾδϑὲ 406 1ὰ σᾳουγο ἀέρεπά ἀ6 ἰὰ Πίδοογθ, 

Ῥρυϊ-ὄῖγσα Ἠοπηὸγο ἀ-ἴ-ὶ 115 ὙΧαΙΠΠΘηΐ ΔΤΧ 

ΠλΔ]π5 ἀθ ἴὰ Ῥιβδοουάθ ὑπ δῖρπα υ]βι}} 6. 

ὙιγρΙ]α τοργόβεηϊο, πόϊάε, ΠῚ 705, 

ΒοΙ]Ιοπα υπό αἀἶππ ἰοποῖ. 

ῦὕ-9, Στὴ δ’ ἐπ᾽ ᾿Οδυσσῆος.... ὕογεξ 
ὙΠ1Π, 222-226 οἱ 165 ποῖθβϑ 50} 665 οἷ πᾷ 

γοΓ8. 
411-12. Ἕ χάστῳ χαρδίῃ, οιεφιι6 ἵγι 601, 

ἃ ΟΠδοιμ ἃ ΘΟῸΓ ; ἂἃὰ οαἰν ἀ6 οἤδοθη. 

- τρις, πόϊάο, ὙΙ, 611.: α ΑΓ βθνα 

« 6 5ΡΘου]15 ἰθηρι5 ἄθα παοία ποροῃάϊ, 
« Ανγάμα τοοία ροῦδ βία}, οἵ ἀ6. οα]- 
αὶ Τηΐπθ διπηπιο Ραϑίογαϊθ οαμὶδ 5Ιρ. ΠῚ, 

« σουπιάιθ σϑοαννο Ταγίαγθαμῃ ἰηἴθηα! 

«ς ΥΟΟ6Π)., 9 

413-14. Τοῖσι δ᾽ ἄφαρ.... Οπ ἃ νὰν 668 

ἄδιχ νοῦβ, 1Π, 4δθ-4δά. Τὰ, 115 5οηΐ 
Ῥανίαϊτοπιθμξ 6 ἢ. δἰ ἐπα το π, ῬΌ]541}} 5᾽ 6δζ 

ἀρσὶ ἀὰι γοΐοιν ἀλπ5 1ὰ μαΐγιο. όπομοϊε 165 

511 ΡΡΥΪπλαῖδ ἸοῚ.. ΑὙἸϑίορ  πθ. 46. Βγζᾶποθ 

185 Υ ἰχσοῦναῖ τπὰ} μ]αοόθ. ΑΥἹδίαναιιθ ἃ 
μἷ5 465. οὔὐϑθὶδβ ἀνθὸ 168 ἀϑίόγιδαιθ [1 οϑὲ 

οονίαϊη 46 ἰὰ ΘΟΠΙρΑΓΙβοη ἃ πιοίῃ8 Ὧ6 
ΑΘ ἸΟ]; ΠηΔ15 6186 οοὶ παΐαγοθ ἀὰ 

γεϑίθ, ἰὰ ποΐβ 411 Δοσοπηρᾶρπα [68 568 
ἀ᾽ Αὐϊϑίασα αθ. πῃ δϑὲ Ρᾷ5. τπηδ αἰμόϊοβθθ ἀ5ο- 
Ιπ6. ΕΠ]Ο οοπϑίαϊθ βϑαϊοιηθηὶ ο6 ἴαϊξ, 486 1ὰ 
τόρϑεΠοη Π᾽ 6ϑὲ ρὰ5. ἅ11551 ΠΘΌγθιιδα Πα Ὁ ἰ6 
ῬΟύΓΓΑΙΐ ΒΟ ΟΡ : ὅτι χατὰ τὴν Ο ([ἴ56Ζ 
Β) ῥαψῳδίαν ὀρθῶς χεῖνται, ὅτε ἐλπίδας 
ἀνακομιδῆς ἔσχον εἰς τὴν πατρίδα. 

417-19. Κνημῖδας μὲν.... Οπ ἃ ἀέ]ὰ νὰ 
665 ἔγοὶβ νϑῦβ, {ΠΠ, 330.382, 

20. Κινύρης. ΟἾδ51 Οἴπγτᾶβ, τοὶ 46 Ογ- 
ῬΓΘ, ἰὸ ἰοπαάδΐθαν ἀθ Ῥάρῇῃοβ. [1] ὀξαϊὲ ἢ]5 
ἄς ϑαηάδοιιβ, δὲ ρϑβεϊ-]5 ἀθ6 Ῥῃαόίμοη. 

231, Κύπρονδε ἄνξο τπουνοπιθηΐ, ΡᾶΙῸΒ 
416, ῬΟᾺΡ ΑΥΓΙΨΘΥ ᾿π54π᾽θη ΟΥ̓ΡΓΘ, ἰὰ ποὰ- 
ψ 6} 16 ἃ Ῥάγοοιγα ἰ65 ἴθυυιθ8 δὴ 165 ΤΏ6Γ5. 
γόογο ἰὰ ποῖα Χ, 268. Αγ ϑίαγαιθ, ἰοὶ, σθη- 

ψΟΪΘ ἃ 66 ῥβᾶδδᾶσρ, δὲ ὄρυξ πιόπηθ ον πη 6}|6- 

τηρηΐῦ Σχάνδειαν δ(ε), Θοπηπιθ ΠΟῖι5 ἈΨΟΠΒ ΟῚ 
4 [ἈΠΠαὉ ὀονῖνο : ὅμοιον τῷ, Σχάν- 
δειάνδ᾽ ἄρα δῶχεν. 

22. Ἀναπλεύσεσθαι. Ηοπιὸγε, 56 56ιξ 
ΟΥΑἸπαϊγοηθη: 6 πηοΐβ ΘΟΙΠΙΘποαμΐ μὰν 

ἀγά (6π πιᾶπὲ : ἐπ απο τ6 0) μου ἀόδιρμου 

ἵ 

ἐ 
ὃ 
' 



[Χ1] ΙΛΙΑΔΟΣ ΔΛ. 9387 

τοὔνεχά οἱ τὸν δῶχε, χαριζόμενος βασιλῆϊ. 

Τοῦ δ᾽ ἤτοι δέκα οἶμοι ἔσαν μέλανος χυάνοιο, 
δώδεχα δὲ χρουσοῖο, χαὶ εἴχοσι χασσιτέροιο᾽ 95 

χυάνεο: δὲ δράχοντες ὀρωρέχατο προτὶ δειρὴν, 
τρεῖς ἑχάτερθ᾽, ἴρισσιν ἐοικότες, ἅστε ἹΚρονίων 

ἐν νέφεϊ στήριξε, τέρας μερόπων ἀνθρώπων 
9 Ν Ων. ΑΝ ὯΝ : , ξ ὶ . ἊΣ Ἀμφὶ δ᾽ ἄο᾽ ὥμοισιν βάλετο ξίφος " ἐν δέ οἱ ἧλοι 
χρύσειοι πάμφαινον" ἀτὰρ περὶ χουλεὸν ἣεν 80 
ἀργύρεον, χρυσέοισιν ἀορτήρεσσιν ἀρηρός. 

Ἂν δ᾽ ἕλετ᾽ ἀμφιόρότην, πολυδαίδαλον ἀσπίδα θοῦριν 
7 

χαλὴν, ἣν πέρι μὲν χύχλοι δέκα χάλχεοι ἦσαν" 
ἐν δέ οἱ ὀμφαλοὶ ἦσαν ἐείκοσι κασσιτέροιο 
λευχοὶ, ἐν δὲ μέσοισιν ἔην μέλανος χυάνοιο. 35 
Τῇ δ᾽ ἐπὶ μὲν Γοργὼ βλοσυρῶπις ἐστεφάνωτο, 

Ια νονᾶᾷρθ ἐἀβ ἀγὸθθ δα Αβὶθ, Αγιβίαγ (6 : 
ἡ διπλῆ, ὅτι ἀνάπλουν τὸν ἐχ Πελο- 
ποννήσου εἰς Τροίαν πλοῦν λέγει. Οπ ἃ 
νὰ ἀνῆγες, ΠΠ|, 48; εἰ ἸὍπ νϑυγὰ, ΧΙ, 

027, ἀνάγοντες. 
94, Οἴμοι» ΡΓοΟρΡγεπηθηΐ νἕδ : 465 γουῖθ8: 

65 βϑηϊθυβ. ΠῚ ϑ᾽ἀρὶς 465 γαϊθ5 οὰ 4168 
βαπέάθϑ, ἀοπὲ ἰὰ δυϊγαβθα ὄΐαις ϑἐγόθ, (85 

γαΐθ8, βϑῖίοπ 165 τπ8, ἐϊζαϊθηξ νυϑυίιοα 68 : 
56] 0 ἰ65 αιΐσοβϑ, 61165 ἀδϑϑίπαϊοπὲ 465 Ζό 65 

ἀὐΐοαν ἦθ ἰὰ οἰγαθδθ, 1,65 αὐθοβ. ἰγαάα]- 

βοπί : ῥάδδοι, Ῥαριιοίίαθ; τηὰῖ5 115 ἐγδά πιῖ- 
βοπὲ ἅπιδδὶ : ζῶναι, οοἰπίαγοβ. Επ γόα!ό, 

ΠΟ ἱρποῦθ ἰὰ ἀἰδροβιεοη 465 οἴυοι, (8 4] 
εϑὲ βὰν, οδδὲ 4} γ αναῖῦ ἀδιιχ γαΐθ5 ἀ᾽ ἐϊαϊπ 
Ροὰν ἀπὸ ἀθ χύανος, δοῖεν "]θαϊ, οἷν 488] 

416 5οϊῇ 66 τπηέξὰ] ; οἵ, 66. 48] δὲ ῬγΡοΟΔὈ]6, 

ο᾽εϑὲ 4π6 ἰδ τἈρρουξ 465 σαϊθ8. α᾽ ἐζαϊπ' ἂχ 

Γα165 ἀοτ' ὀξαϊε [6 τηόπι : Ἁ]ΟΥΒ [65 ἄθιιχ ΓᾺ165 

ἀἴογ ϑυσαθοπάαπέθϑ ουπηδῖθηΐ ἀπ ΟΥ̓ΠΕΠΊΘηΐ 

ἃ ρΡαγέ. Οὐο φαθ5- π5. ἀἸσθηΐ (π᾿ 6}165 ἀέοο- 
Ταϊθηξ 16 90]. «ϑολοίϊες : τὰς δὲ περὶ τὸν 
τράχηλον δύο χρυσᾶς, πρὸς χόσμιον. 

836. Κυάνεοι (οωνιἰο) ἀόδισπιθ δθυ]ε- 

τθη" ἴὰ σουΐθυχ. 81 16 χύανος ἐϊζαϊε ἀο [᾽Δ- 

οἷον, ἢ] οδὲ ὄν ἀθπὲ 4116 165 ἀγάρομϑθ Π6 50ηΐ 
Ροϊπὶ ἐπ χύανος. Μαϊ5 ὁπ θ)Ὲ 841 μὰ5 
Θχαοίθιμοπε ἃ 4πῈ} πιόξα! οογγεϑροπάαϊξ 16 

ογᾶπο ἀ Ἠοπιδτθ. 81 ο᾽ ἐξα! τἰπθ δουίθ 46 
ὑγοῆζθ, οοπῆπθ ἶς ρῥτέξοπάθπί. 486] 1165 
τηοάοτπδβ, 1 [ἀπά ταϊς τγαάαῖνο: δ5 ἀγαροις 

46 ἐγαπθ. Ῥλλπ5 ᾿ἢἸποθυτα 46, ποῖι5. ΒΟ ΠῚ ΠῚ 68 

ἴογοόβ ἀ6 ἀϊνε : ἐδς ἀγαροιις ἀ᾽ασαν. Απὶ Ἰΐθα 
46 χνάνεοι, Αὐἱδίορμαπο 46 Βγζαποθ ἀοπ- 
παΐξ σμερδαλέοι, ἔδυ 10} 65. ---- ᾿᾽Ορωρέχατο, 
ἐγεοίϊ ογαπέ. ΑΥϊδίορμαπθ 4 Βυζαᾶποθ, 
ἐλειχμῶντο, ἰαριδφοναπέ. 

27. Ἴρισσιν, ἃ 465 ἅγο5-6η-οἰθὶ, Ζόπο-- 
ἀοία ὀουϊναϊξ, ἐρίδεσσιν. Ατἰδίαγχαθ ρτο- 
ἴρϑίθ οοπίγθ οδεξθ ἰβϑιιϑϑβα φογίξισο : οὐχ 
ἔστι δὲ ἡ αὐτὴ Ἔρις καὶ Ἶρις καθ’ Ὅμη- 
ρῶν, ὡς ὑπέλαεν. 

28. Τέρας.... ἀνθρώπων, οϑέθηέτονι ἦιο-- 
γϊγεῖδις. 

30. Χρύσειοι. ΑἸΠΘιγ5, Ηοπιὸνα αἱὲ : 
ξίφος ἀργυρόηλον. ὕογοξ 1 ποίοε 11, 4. 
ΠΥ αναϊΐ, β6οῃ Αὐἱβίαυαιιθ, 4165. οἷοιιβ 

ἀ᾽ἀγροπί δὲ ἀ65 οἴοιι5 ἀἾυ. 

91. Ἀορτήρεσσιν. Τ] 5510 465 Θοιγγοὶ 65 
ὁ 58 ηρἷθ5 4] ἰογηηϊπαϊθηξ ἰα Ῥᾶπαχογ. 
ὈΙάγπια τοῖς ἀπαιωροῦσι τὸ ξίφος 
ξῆδραι 
ἱμᾶσι. 

39, Κύχλοι δέκα, αἰχ οὐθδβ (ςοπορηΐϊχ- 
{1165}. 

84, Ὀμφαλοί, 465 ποηηθν}]5, ο᾽ οϑί-ὰ- 
ἄἴνο 4685. θόββθ8, οὰ ματος 665 Ὀοβϑοίίοϑ. 

55, Ἔην, 5ουδ-οπίοπάα εἷς χύχλος( τη 
ΘΘΡΟἾθ, πῇ ΟΥΒΟ]. 

356-41, Τῇ δ᾽ ἐπὶ.... Οπ ἃ νὰ β πη 465- 
ΟΡ ΡΈΕΙ ἃπαίορπο, Υ͂, 798 -743. 

86, Ἐστεφάνωτο, ἐϊζαϊξ οα΄ Ροτγάμπνο. 
ϑϑολοῖίος : περιεῖχε, περιέχειτο. Πδη5 "}"6- 
σ'άθ ἀθ Μίποννο, ἰὰ τὀϊθ ἦθ 1ὰ αογροπο 

οοοαρο ἰὰ ὁθηῖνο ἀπι Ἰνοσπο] ον, [οὶ, [6 οθη- 
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δεινὸν δερχομένη᾽ περὶ δὲ Δεῖμός τε Φόξος τε. 
Τῆς δ᾽ ἐξ ἀργύρεος τελαμὼν ἦν “ αὐτὰρ ἐπ᾽ αὐτοῦ 

χυάνεος ἐλέλιχτο δράκων, χεφαλαὶ δέ οἱ ἦσαν 
τρεῖς ἀμφιστρεφέες, ἑνὸς αὐχένος ἐχπεφυυῖαι. 0 

Κρατὶ δ᾽ ἐπ’ ἀμφίφαλον κυνέην θέτο, τετραφάληρον, 
ΕΣ δ ὃ χ δὰ ἥ ρῃή βε Υ ἐὰ 
ἵππουριν ᾿ δεινὸν ὁὲ λόφος καθύπερθεν ἔνευεν. 

Εἵλετο δ᾽ ἄλχιμα δοῦρε δύω, χεχορυθμένα χαλχῷ, 
Ὁ 2 Ὁ Δι Χ ὝἜΦΆ, » . ᾿ ᾿ ὀξέα" τῆλε δὲ χαλχὸς ἀπ’ αὐτόφιν οὐρανὸν εἴσω 
λάμπ᾽ " ἐπὶ δ᾽ ἐγδούπησαν Ἀθηναίη τε καὶ Ἥρη, η5 

.- “ , , τιμῶσαι βασιλῆα πολυχρύσοιο Μυχήνης. 

᾿Ἡνιόχῳ μὲν ἔπειτα ἑῷ ἐπέτελλεν ἕχαστος 

ἵππους εὖ χατὰ χόαμον ἐρυχέμεν αὖθ᾽ ἐπὶ τάφρῳ᾽ 

αὐτοὶ δὲ πρυλέες, σὺν τεύχεσι θωρηχθέντες, 

ῥώοντ᾽ - ἄσόεστος δὲ βοὴ γένετ᾽ ἠῶθι πρό. 50 

Φθὰν δὲ μέγ᾽ ἱππήων ἐπὶ τάφρῳ χοσμηθέντες " 

ἴθ ἀὰ βου ΟΠ Θ᾽ οϑὲ ὁσοαρέ μὰν ἰὰ Ἰ)οβδϑίξα 
ἀθ εγᾶπθ δῃϊοιινόθ ἀθ8 νἱπσὲ ᾿οϑϑϑίίεβ 

ἀ᾽ ἐζαϊη, 
ὁ8. Τῆς δ᾽ ἐξ, οἱ ΠοΥ5. ἄτι Ῥοσῦο! ον : εἱ 

βουϊαπὶ ἀὰ ΟΌΟΙΟΥ ; δ αἰΐδομῃθ ἀὰ "οὰ- 

ΕἸον. το Ἐπ’ αὐτοῦ, νμἰρο ἐπ᾽ αὐτῷ. 
40. Ἀμφιστρεφέες, 56 τΘρ]Ἰαπὶ 1 π6 500 

᾿δαιγα : δηϊγοϊδοόθβ. ΤῸ }16 δδὲ 1᾽χρ! θα ο αι 
Δ᾽ Αροϊομῖὰβ δὲ ἀ65 ϑομο]ὰαβίθβ, Π΄ αὐΐγθϑ 
δηϊοπάαϊθηῦ, ἐοιγιόθ5 ἐπ αἰ βίδρεηίς δθπ5; 

ἀ᾽ ἁαΐγο5, οἱγοιἑαϊγδηιθγυέ οοιγ ϑόες. ΟΠ ασαπο 

(6. 665 ἰδίθϑ ἀναϊῦ ἢ οὐ Ῥ᾽5. Οἵ ΠΊΟΙΠ5 
οηρ, βουϊαπὶ ἀθ 66. σοὰὰ πΠΙ4ι6 ἀοηΐ Ρᾶγ]6 
Ἡομπιὸγαο. 

41. ἹΚρατὶ....  ογε Υ͂, 748 οἱ 165 ποῖθ5 
ΒῈΓ 66 Ὑ675. 

42. Ἵππουριν᾽... ὕογοξ ΠΠ|, 887 εἵ 1ὰ 
ποῖθ 50} 66 Ὑ675. 

43. Ἐἵλετο.... ογοῖ {Π|, 18 οἱ 1ὰ ποῖβ 
5} 66 Ὑ6Γ8. 

45. Ἐγδούπησαν, ἔγομπι ἔγαρὰβ : {Πγϑηΐ 
γοιϊθατν 186 ΤΠ ΠΘΡΓΘ, ωϑϑολοίϊες :; ἐπεχτύπη-- 

σαν, ἐθρόντησαν. 1,65 ΑἸοχαπάχη5 π6 
νογαϊθηΐ, ἀλη5 ἐγδούπησαν, 4αἾ.π6 [ὈΥΠπι6 

Ροόϊααο ἀς ἐδούπησαν. Ατἰδίαγαμθ : ἣ δι- 
πλῇ, ὅτι διὰ τὸ μέτρον παράχειται τὸ γ. 
Ο δδὲ ἀἴπ81 φυ Ηοιηὸνο ἐϊξ ἐρίγδουπος; Ροιιν 

ἐρίδουπος. Οπο 65. ἀΠΟΙΘη5. ὀονναϊοηΐ, 
ἐχδούπησαν. ϑιιϊνδηΐ σουα 5. ποθ υ 65, 
"ΠΥ ἀσαδ αὶ γφῦ)6 γδουπεέω; 411 ΘΓ τΠ6 

ψαγιαηΐα ἀθ χτυπέω. Οὐυτγίϊι5 αἰ 5ϑα!θχθπὶ 
«υοη ἀοἷῇ Δἀπιηροιίγα ἰὰ ραγθηϊέ ἐθ δοῦπος οἱ 
ἀς χτύπος. 51 γΥ ἀνϑ1 ππ γδοῦπος, οὐ ἔξαϊί, 

5610 τ], ἀΠ6 σον αρίϊοπ ἀ6 δοῦπος. ---- 1,65 

ἀδυχ ἀόρ5565 βοηΐ σοῃίθηϊαϑ ἀ6 Ἰὰ ἴν6}}6 τηϊπὸ 

ἀὰ Πέγοβ 5005 165 ἃγπ168. ἢ ροιΐ ἀἶτα διιδϑὶ 
416 16 ρΡοδίβ οϑῇ ϑαιβίαι:. αἰ ἄνοῖν ὀχιὶρό 

ἅνϑο ἴᾶπὶ 468 δοίη ἰ6 τοὶ 46 Μγοὸπεβ, {αὶ 
νὰ 86 5Ιρ᾽ΠΑΪΘΙ ΘΠἴγ6 ἴοιι5. ἀὯΠ5 σοί ἔθου} ]6 

Ἰουνπόθ. --- ὙΊΡρΊ]6. Ταϊτ-τηόιηθ, ἄἰμόίάο, 1, 
42, τηοπίγο Μίπεενθ ἰαποαπὲ ἰὰ ἔοπγο, 

4606. Μυχήνης. ΟἸιδΖ 165 ροῦξεβ. μοϑβιέ- 

ΤΊθιΓ5 ἃ Ηομπηὸγθ, ἀραπιθιηποη ϑϑέ νοὶ αἀ᾽Ασ- 

805. 16 τὸ] ΑΑυροβ, ἀδη5 Ηοπιὸγθ, δϑβὲ 

Ἡϊοιηδάθ. Ἄογος ΠΠ, 6569. Αὐἱδίαγααθ : ἣ 

διπλῆ, ὅτι.... ἐν Μυχήναις τὰ ᾿Αγαμέ- 
μνονος βασιλεῖα, οὐκ ἐν Ἄργει, ὡς οἱ - 
νεώτεροι. --α Ἀϑπιάγαα6Ζ Νυχήνης ἃ 5ἰη- 
ΘΌΪΙον. 

48, Αὖθ(.) (ἰὰ, οὰ ἐὰ-ηιέιι6ὴ εϑὲ θχρ]ῖ- 

από μὰν ἐπὶ τάφρῳ. 

49. ΤΙρυλέες, [μι αΒ51Π5. : πηλχομὰπξ ἃ 

Ρἰεά, ογο ἰὰ ποῖ Υ, 744. Αὐἱβίαυ χα : 

ἢ διπλῆ, ὅτι φανερῶς πρυλέες οἱ 
πεζοί" ἀντιδιέσταλχε γὰρ τοὺς ἱππεῖς. 

64. Φθὰν δὲ.... (δ᾽ νϑγδ8. 86 ἴθυϊωηΐῃθ βὰν 
ΤΡΟΙ5. βροπαόε5, --- Μέγ(α) (Φέαιιοοιιρ) πὸ 
ἀοἷξ μὰ5 ὀΐγθ θυ ἃ ἰὰ Ἰθιγθ, Ρυ δήιι6. 165 

ΘΌΘΡΥΓΙΘΥΒ πη 65. 511 165 ΟΠ ἂν 5. ἈΓΡΊΩΣ τ 
Ἰῃδίαμτ Ὡργὸβ : ὀλίγον μετεχίαθον. [Ϊ ν ἃ 

εκ Σ  ΠΑκ ρνδΝ 



[Χ1] ΙΛΙΑΔΟΣ ΔΛ. 89 

ἱππῆες δ᾽ ὀλίγον μετεχίαθον. ᾿Εν δὲ χυδοιμὸν 
ὧρσε χαχὸν Κρονίδης, κατὰ δ᾽ ὑψόθεν ἧχεν ἐέρσας 
αἵματι μυδαλέας ἐξ αἰθέρος, οὕνεχ᾽ ἔμελλεν 

πολλὰς ἰφθίμους χεφαλὰς Αἴδι προϊάψειν. τ δι. 

Τρῶες δ᾽ αὖθ᾽ ἑτέρωθεν, ἐπὶ θρωσμῷ πεδίοιο, 
ο Ἵν Ἁ “ ,7υ. [4 , 

Εχτορά τ᾽ ἀμφὶ μέγαν χαὶ ἀμύμονα Πουλυδάμαντα, 

Αἰνείαν θ᾽, ὃς Τρωσὶ θεὸς ὡς τίετο δήμῳ, 

τρεῖς τ᾽ Ἀντηνορίδας, Πόλυῤφον χαὶ Ἀγήνορα δῖον, 

ἠΐθεόν τ᾿ Ἀχάμαντ᾽, ἐπιείκελον ἀθανάτοισιν. 60 
“ , “ Γ 5 77 , ΨῸΤ, 

Εχτωρ δ᾽ ἐν πρώτοισι φέρ᾽ ἀσπίδα πάντοσ᾽ ἐΐσην. 
᾽ν Ἷ 5 " Ε ᾿ Οἷος δ᾽ ἐχ νεφέων ἀναφαίνεται οὔλιος ἀστὴρ 

παμφαίνων, τοτὲ δ᾽ αὖτις ἔδυ νέφεα σχιόεντα᾽ 

ὡς Ἕχτωρ ὁτὲ μέν τε μετὰ πρώτοισι φάνεσχεν, 

ἄλλοτε δ᾽ ἐν πυμάτοισι, χελεύων᾽ πᾶς δ᾽ ἄρα χαλχῷ 65 

λάμφ᾽, ὥστε στεροπὴ πατρὸς Διὸς αἰγιόχοιο. 

Οἱ δ᾽, ὥστ᾽ ἀμιητῆρες ἐναντίοι ἀλλήλοισιν 

ὄγμον ἐλαύνωσιν, ἀνδρὸς μάχαρος χατ᾽ ἄρουραν, 

ὉὯΠῸ ἈΠΟΙΘΠη6 ναγϊαπίθ, μεθ᾽ ἱππήων. ἀνϑδα 
σοί Ἰεφοπ, 165 δ πἰαββι Π5. ἈΥΓΙΥ ΘΙ ΔΙΘ πὶ ΘΠ 

ἀνλμΐ, Τ5815 ἄνες ες σαναίζίθις, ο᾽ Θ51-ἃ-αἴγτ6 

ἈΥΔΩΣ 65. ΘΑΥΆΠΘΙ5. 58} ἰθιγ5. τἀ] 0π8, Οπ 

Δαν Α1Ὲ εἰ Π]Π]Θιγ 5 ̓Γαναπίασο 6 πὸ Ρ]5 ἀοπ- 
ΠΟΙ ἃ φϑάνω πῇ σόμηι μοι οοπιρ]!έπηοπξ, 
Μαῖβ φθὰν χοσμηθέντες ἐᾳαϊναυϊ ἃ πρό- 

τεοον (οι ἰοὶ ταχέως) ἐχοσμιήθησαν. Οπ 
ἔαϊϑαῖε σοποογάθν, ἀΔπ85 Πἔςο]ο ἀ᾽ ΑΥνϊδίαγαπθ, 

μέγα εἰ ὀλίγον, ΡᾶΥ 'π6 αἰδεϊποίίοπ ρμα558- 
ΒΙΘπθπὲ ΘΟρΒΊΒ 46, [6 ῬΡΟΠΉΙΘ δνουθθ 
ΤΩ  Ζιθναῖΐ 16 ἴθ πη ρ5 : [6 Βθοοηὰ τηϑγ ]ΠΘγαΐ 
16 Ἰίδθα. 1,65 ἔδπίαβϑι 5 βϑγαϊθῃηΐ ἈΥΓΙν 65. "ΘῈ 
ἀνδμΐ [65 σαν] ΙΘῚ5: ΠηΔ15 168 ΘΑ Ά ΘΓ 5. 56- 
γταϊθηΐ ὑθπι8 56 ΤΆΠΡΘΙ ἴοθξ ᾿γὸβ ἀθ5 ἴδ - 

ἰδϑ5ῖη8. ϑολοίϊθ5 αὶ : λέγει δὲ φθὰν δὲ 
μέγα χρονιχῶς, ἀντὶ τοῦ, πολλῷ χρόνῳ 
προέλαδον᾽ ὀλίγον δὲ μετεχίαθον, 
τοπιχῶς " ὀλίγῳ τόπῳ διεστῶτες, μετ᾽ 
αὐτοὺς ἔχιον. Νίαϊς ποιι5 π᾽ν ΟΣ" 5 παὶ 6- 

β801η ἐ6 6685 51 }ἘΠΠ{65, 
δ8-ὅ4ᾳ. ᾿Βέρσας αἵματι μυδαλέας, ἀ65 

γοβόθο που ]]όθ5 6 ϑὰηρ : σπ6 Ρἷυϊο (6 
βϑᾶπρ. [,65 Θιηϑίδ!! {1165 ροϑαϊθηῦ οὶ ἀπ 46 
Ιθιγθ ῬγΟ ]δη65. : « (ομμπθηΐῦ Υ ἅ-1-1} (ἃ 

βᾶηρ ἀδΔπ8 [65 πυάροϑϑῦὴ » 1,65 ᾿γ[{41|65 γό- 

Ῥοπάαϊθηΐ, 416 66 88πρ ργουϊθηξ 46 Ἰ᾽να- 
Ῥογοΐομ. 465. υἱν]ὸγοθ ργὸβ ἀθϑάμ6}}65. ὁ 

5᾽6ϑὲ βναϊξα δ οῃ ἃ [τί ργᾶπα οᾶγπᾶρθ. Ναϊς 
Ιὰ ρίιθ 46 βϑἅπρ, 10], δϑὲ ἀπ τηϊγᾶο]6, δὲ ΠῸΠ 

τἀπὶ Ρἰ έῃ οπηὸπο παΐαγεὶϊ. ---- ἃ ΟΥΟ Δ Π06 ἀπ χ 
Ῥίι!ο5. ἀθ ϑληρ᾽ 5}}051516 ΘΠΟΟσΘ, οἱ 58 γαῖ- 
ἴδο 8 ἃ 661 115. [115 ΔΙ πη 5 ρ ΠΟ 4165. θΊΘη 
ΘΟΠΠα5 ἀπ]ουγ ἀ ἢα]. 

δὅ, Πολλὰς..... γογαζ 1, 8 εἴ 1ὰ ποῖθ 
5} Ψυχάς. 

ὅδ6. ᾿κΒπὶ θρωσμῷ πεδίοιο. ογοι [ἴἸὰ 
ποία Χ, 160. ΤΠ| ἔλυϊ ϑοιβ-οπίθπαγα, ἰοὶ : 
56 πιρίέαϊοιος ὁπ δαίαϊ 6 (ἐχοσμιοῦντο). 

ὅ7. Ἀμφί 651 ἀδλπβ 8500 56η8 ΡῬΙΌΡΙΘ 
(αμέοι» 6), οἱ ποι μοϊηῦ Θοπημη6 ἀΔη5 [65 

Ράδϑαρθ5 οὐϊὸρνθβ, Π|,|. 146 ΕΥ̓], 496, 

61. Πάντοσ᾽ ἐΐσην. δογ. ἰὰ ποία ΠΙΠ, 
947, 

62. Οὔλιος, δαϊέϊαὶς., [ὰπιοδῖθ. Δ ποίθηπα 

γαυϊαπῖθ : αὔλιος, ν65 ρει ἐΐγιι5, αἱ ἀρράταϊε 
ἃ 1 δπίνόθ 46 ἰὰ πεῖῖ. ΑὐἸβίαναθ : γραπτέον 

οὖν οὔλιος, ἵνα τὸν τοῦ χυνὸς σημαίνῃ, 
τὸν φθοροποιὸν χαὶ λαμπρότατον, ᾧ καὶ 
τὸν ᾿Αχιλλέα ὁμοιοῖ (ΧΧΤΙ, 26-8 4). 

68, ᾿Ανδρὸς μάχαρος, νἱνὶ θαι, ἀπ Π 
Ποπηπιθ Ορι]οηΐ. 
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“ “᾿ Ἵ , ὧν ὃ 7 7 ( Α 
πυρὼν ἢ χριθέων ὡς ΘΒ ραγματὰ ταρῷῴεα πίπτει 

ὡς Τρῶες χαὶ Ἀχαιοὶ ἐπ᾽ ἀλλήλοισι θορόντες 70 
΄ "ὮΥ (ὦ ῇ 3.2 - ΄ ε δήουν, οὐδ᾽ ἕτεροι μνώοντ᾽ ὀλοοῖο φόθοιο 

ἴσας δ᾽ ὑσμίνη χεφαλὰς ἔχεν " οἱ δὲ λύχοι ὡς 

θῦνον. Ἔρις δ᾽ ἄρ᾽ ἔχαιρε πολύστονος εἰσορόωσα᾿ 

οἴη γάρ ῥα θεῶν παρετύγχανε μαρναμένοισιν᾽ 

οἱ δ᾽ ἄλλοι οὔ σφιν πάρεσαν θεοὶ, ἀλλὰ ἕχηλοι 1Ὁ 

σφοῖσιν ἐνὶ μεγάροισι χαθείατο, ἧχι ἑχάστῳ 
Γ ἣΝ " 

ὁώματα χαλὰ τέτυχτο κατὰ πτύχας Οὐλύμποιο. 

Πάντες δ᾽ ἠτιόωντο χελαινεφέα Κρονίωνα, 
- 

οὕνεχ᾽ ἄρα Τρώεσσιν ἐδούλετο κῦδος ὀρέξαι. 

Τῶν μὲν ἄρ᾽ οὐχ ἀλέγιζε πατήρ᾽ 
ε 

ὃ δὲ γόσφι λιασθεὶς, 80 

τῶν ἄλλων ἀπάνευθε χαθέζετο, χύδεϊ γαίων, 
εἰσορόων Τρώων τε πόλιν χαὶ νῆας ᾿Αχαιῶν, 
χαλχοῦ τε στεροπὴν, ὀλλύντας τ᾽ ὀλλυμένους τε. 

71. Φόθοιο, ἀ6 14 [αἰξθ6, Αὐ]δίασααα : ἣ 
διπλῇ» ὅτι φόθδον τὴν φυγήν᾽ ὃν δὲ 

ἡμεῖς φόδον, δέος λέγει. 

72. Ἴσας δ᾽ ὑσμίνη κεφαλὰς ἔχεν, 
νμῖρο ἴσας δ᾽ ὑσμίνῃ χεφαλὰς ἔχον. 18 
νυ]ρσαΐθ π᾿ θδὲ Ζαΐμηθ σόρέμτομπ, ἐπ βἔν]α 
θρανό, ἀ6 66 «αὶ ἃ ἐϊέ ἀϊδ ἃπ νϑῦ5 ργέοδαθηΐ. 
Ἐπ οἴϊζει, 16 ἀδυ ὑσμίνῃ 5 6πίεηά, εἰς ὑσμί- 

νὴν : αὐὦ ριρπάηι, ῬΟΌΥ ἴὰ ᾿ϑαΐα}}16, Νοίγα 

Ἰοφοη 5ιρ: 16, 4116 165 [ὉΓΟ65 ἐϊαϊθπξ ρα} 685 

65 ἄβιιχ οὐϊόβ. Ο᾽δθδὲ ἄόοπὸ πὸ ἸΔέθ ποι- 
γ6}16, Οπ δοιηρυομα ἐδδ8 ἰοῦ Ῥοινήποὶ 

Αὐιβίλγηιθ ἃ ργόϊένό οοῖζα ἰθφοπ, Αὐιβέομι- 

οὐ: Ἀρίσταρχος ὃ σμιίν γράφει, χωρὶς 
τοῦ ι ([Ἰοῖὰ Δ 56 γ1)" φησὶ γὰρ, ἥ τε τῶν 
“Ἑλλήνων ὑὕσμίνη χαὶ τῶν βαρόδάρων 
ἰσοχέφαλος ἦν. Οἡ οήδοῖο., 46, ἀ ἌρΓ65 16 
Οαέαίοσιιο, 165 ΟΥ̓Θο5 ϊαιοπε Ρ]115 ΠΟΙ  ΓΘιιΧ 
46 165 ΤγοΥθη5, Ναϊβ ἰθ5 ΤΊΟΥΘΠ5 ἀναϊθηΐ 
γθοι ἀ65 τϑηίογίβ : δἵ ἴοιιβ ἰθ9 αἀσϑοβ. π’ ἐ- 
ταϊθηῦ Ρὰ5 δὴ Ἰίσῃθ, Ρυϑαα᾽ Δ 6116 θουά ας, 
δὲ 4116 565 50] αἷβ γδϑίαιθηΐ ᾿πημ 0 }}}165 ρυὸβ 
465 ναϊϑϑϑαιιχ, Οἱ 586 βουνιθηῦ αἰ Ἀ1ΠΠ|6ιν5 (6 
1ὰ σοππιάγαιθ ἀθ ΤΠ πον 146, Τ, χα, 5ὰν 1 1π}- 

ῬΟΒ5Ι 116 οὐ ὀΐαϊοης 165 ἀνθὸ 46 τπϑιΐγο 
δ Ἰΐρπθ ἰουΐο5. ἰθιρ5 [ὍΓοΘ5, ἀγὰηὶ ἃ 551:- 

ΤΟΥ ἴθι 51 5]δία ποθ, οἵ Ὑ θη ρ] ον ηξ τὰη6 

Ῥουτίοη ἀ6 1᾽ 66 1 ---- ὙἼΡΟΊ]Θ ἃ τρᾶά αι 16 
ῬΆΒδαρΘ ; Πη15 1] πὰ ροϊηῦ τοπάιπι 16 ἀθυπῖθῦ 

ἀόται!. πηπόϊαε, Χ, 766 : « ...«ο:ὐεθὰπέ ρμὰ- 

« ὙΠΟ Ῥατογα6. ταθθαπξ Ὑ]οΐουοθ υἱοῖϊ- 
« 416: πΠρ΄π6. Πῖ58 ἴαρα ποῖα πῆμ 1}15..»» 

753-74, "Ἔρις δ᾽ ἄρ᾽ ἔχαιρε.... ὙίΓρΊΟ, 
Κηόίά, Ὑ1Π|, 700 : « .... βῶνῖτ ταθάϊο ἴῃ 
« δογαπηθ Νίανουϑ... ; Επ᾿ βοῖδδα συ θη 5 

« να Πιβοογάϊα ΡΆ}18. »» 1,ἃ ΘΟΙΩΡΆΓΆΊΒΟΝ 

465 Ἰοῦρ5, 401 π᾽δδὲ φαϊἸπαάϊααέθ ἀὰπ5 Ηο- 
πηὸγο, ἃ ὀϊέ ἀὀνεϊορρόε ρὰν Ὑίγριο, πόἑάο, 
1, 366-868. 

78-88. Τ]άντες....  εγ5 τηᾶγααό5. ἀὉ}"6]5 
ἀδῃϑ 16 τηὰλπιιβοῦιῦ εἰ 6 η]56. ΑὙιδίαγα : 

οὐ γὰρ ἦσαν ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ πάντες 
οἱ θεοί. ΠῚ γ ἃ οοναϊπθηιθηξ ἀθ 1᾿ ἐχαρσόένα- 
0 η ἀλπ5 ἰ6ὸ πιοὲ πάντες. Ρ]υβιθανθ [65 

ἀϊθιιχ ἐϊαϊθπὶ [νου }} 65 ἀὰχ ΤΥογθη5, (8 
Π᾽οδὲ Ρᾷ8. ὍὯΠ6 γα ϊ505) ΡΟ ΒΙΡΡΥΙΠΊΘΙ ἰὰ 

βοὸπρ. [] βδαΐαι, μουν ’ὰ γτοπάγο ραγίαϊξα, 

ἀ᾽ δηΐθπαν πάντες ἀδπη8 πὶ 560η5 ἢ Ρ6ὰ 
γεϑίγοιηῦ; 66. 41 ηἾδδὲ ροΐπξ ᾿πΔα τη 5510} 6, 

Οἱ 86 βουνιθιΐ αἾϑν ον νὰ πανημέριοι, ἴ, 

473, οἱ πρόπαν ἥμαρ, ἴ, 601, μουν ἀόϑ81:- 
ΘΠΘΡ δθι!θπιθηΐ ππΠ6 ῬΆΡΕΘ ΟΠ ὄν} ]6. 46 
Ιὰ Ἰοινπόθ. Π ἈΠΠΘγ5., σἱθπ 46 θ]ὰ5 ποιηό- 
ΤΙΖα6 416 ἐμαοαη 46 665 νῈῦ5. Π᾿ ΗὟῪΎ ἃ Ρὰ5 

ὍΠῸ ΘΧΡΙΘβϑῖοι 4] πΠ6. ΠΟΙΙ5 801} (τ]ὸ γ ; 
ΠΟῚΒ. 6. ΘΟΠ ΠΕ ΙΒ50η5. πηδπη6. ἰδχιμο ριηθηΐ 
ἀπ οὰ ἄδιχ, ΟΠ ὰ ΡΟυΓᾳΆΟΙ πΟὰ8 π6 τηθΐ- 
ἴοπϑ5 Ροϊηΐ 46 ογοο θῖϑ. 
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Ὄφρα μὲν ἠὼς ἦν χαὶ ἀέξετο ἱερὸν ἦμαρ, 

τόφρα μάλ᾽ ἀμφοτέρων βέλε᾽ ἥπτετο, πῖπτε δὲ λαός ᾿ 8ῦ 
ἦμος δὲ δρυτόμος περ ἀνὴρ ὡπλίσσατο δεῖπνον 
οὔρεος ἐν βήσσῃσιν, ἐπεί τ᾽ ἐχορέσσατο χεῖρας 
τάμνων δένδρεα μαχρὰ, ἄδος τέ μιν ἵχετο θυμὸν, 

σίτου τε γλυχεροῖο περὶ φρένας ἵμερος αἱρεῖ" 

τῆμος σφ ἀρετῇ Δαναοὶ δήξαντο φάλαγγας, 90 
χεχλόμενοι ἑτάροισι χατὰ στίχας. Ἂν δ᾽ Ἀγαμέμνων 

πρῶτος ὄρουσ᾽" ἕλε δ᾽ ἄνδρα Βιάνορα, ποιμένα λαῶν, 

αὐτὸν, ἔπειτα δ᾽ ἑταῖρον, ᾿Οἴλῆα πλήξιππον. 

Ἤτοι ὅγ᾽ ἐξ ἵππων χατεπάλμενος ἀντίος ἔστη" 

τὸν δ᾽ ἰθὺς μεμαῶτα μετώπιον ὀξέϊ δουρὶ 95 

νύξ᾽, οὐδὲ στεφάνη δόρυ οἱ σχέθε χαλχοδάρεια, 
ἀλλὰ δι᾿ αὐτῆς ἦλθε χαὶ ὀστέου, ἐγκέφαλος δὲ 
ἔνδον ἅπας πεπάλαχτο" δάμασσε δέ μιν μεμαῶτα. 

Καὶ τοὺς μὲν λίπεν αὖθι ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων, 

στήθεσι παμφαίνοντας, ἐπεὶ περίδυσε χιτῶνας᾽ 100 

αὐτὰρ ὁ βῆ ῥ᾽ Ἴσόν τε καὶ Ἄντιφον ἐξεναρίξων, 

84. ΓὌφρα μὲν ἠὼς ἦν.... ὕογεξ ΥΠ|, 
06 εξ ἰὰ ποΐβ 51:1} 66 συεῦϑ8. 

86. Δεῖπνον. Ζέποσοϊε [51 δόρπον. 

Μαὶβ δόρπον εδὲ ἰὰ σϑρὰβ 4 δοῖὶγ, [Ιοὶ, 
ΘΟΠμΠΠ6. ἰδ Γϑιη 716. ΑὙΙ ΓΟ ΠΙοιι5. α᾽ ἀργὸδ 
Αὐὶβίαγραιιθ, δεῖπνον δῖ τηδπΊ6 Κ5ΥΠΟΙΎΠΊΘ 
ἀ6 ἀέγδιιπεν : δεῖπνον χαλεῖ ὃ ἡμεῖς ἄρι- 
στον. 1] ἡ εϑὲ ρὰ58 δποοῦθ ιη1ὰ], Οἶ δδὲ [6 
ῬΓΘΙΏΙΘΙ ΓΤ Ρὰ5 ἀπ ὐομογο ; πηᾶ]5 ο᾽ ἐβὲ 50} 
ῬΥΪΠΟΙ͂ΡΑΙ ΤΘΡᾶ58. 

88, Μαχρὰ, ἄδος. Οὐε! 685-15 ρτορο- 
βεηΐ ἀ6 ἴαϊγε ἐἸἰβραγαϊίγα 1 Βϊδξιιβ, δὴ ὀουνὶ- 
νὰπὶ μάχρ᾽, ἄδος, οὐ πηέηα μάχρ᾽, ἄαδος. 

Μαϊβ ρΡϑιυΐ- οὐ αἶγα 4} Ὑ αἱξ Ὠϊαΐαβ, 
4υᾶπά 165 ἀδθιιχ νόυθ}}]65 βομῦ ϑδόραγέθϑβ Ῥὰγ 

1Π 6 ΨΊΡσο]6, οἵ, ΡΟ ῬΆΥΪΟΥ Θχδοίθπιθηΐ, 
ἩἶΔΡΡΑΥΠΙΘΏΠΘηΐ Ρὰ5. ἃ Πηόπιθ ΠηΘ γα 46 
ΡὨγαβθ 9" [6 τποῖ ἄδος, β5υϊναπε Ἠόγοσ!θη, 
ἀδνγαιξ τηδιηθ ἀν οὶν 1᾿θβϑρυϊ γα 6. 

91. Ἂν δ᾽ Ἀγαμέμνων, νμίρο ἐν δ᾽ 
᾿Ἀγαμέμνων. Ομ 6] {165 ἀποῖθη5 ἰδχίεβ ροῦ- 
ἴαϊοηξ, ἐχ δ᾽ Ἀγαμέμνων. 

93. Βιάνορα, νμῖρο Βιήνορα. ϑολοίϊες : 

Ἀρίσταρχος, Βιάνορα. (6 Βίαπον εδ5ξ 
ἸΠΟΟΠΠΙΙ, 

93, Αὐτὸν... (6. νοῦ8 86 ἴδυγηΐηθ ὈΔῚ 
Γ015 βϑροπάέξε5. --- ᾿Οἴληα, Οεὑ ΟἸ]έα 6ϑὶ 
ἸΠΟΟΠΠα. 

94. Ἀντίος. Ζέποδοϊα δὲ Αὐϑίορ ῃᾶπθ 

ἀ6 ΒγζΖᾶμοθ, ἀντίον. 
98. Πεπάλαχφο. [6 5605 ῬΓΙΌΟΡΓΙΘ εϑβῖ, 

ὁοποιισστν 65, [αὶ ἜΡγαπ]έ, Να15 1ὰ Ἰλπιο8 
ἃ Ῥᾶβδό ἃ ἸΓΆΨΘΥΒ ἀπ ογᾶπ6. 1.6 σουνθδα δϑῦ 
ἄοπο οπἕαπηό, οἵ τηόπηθ ἴουῦξ [ναοαββδέ. Αρ0]- 

Ἰοπῖαβ : παλάξαι᾽ συνθραῦσαι. 1.ἃ ποίϊοῃ 
ἀ᾽ ἐργαπ)οιημθπὶ οοπάιξ ἃ 66}16 ἀθ Ὀγὶ5 οἵ ἀθ 
ἀεϑεγιοίοι. τ ΡΟ ]ομῖι5 ἀ6 ἈΠοά 65 μτγὸ- 

ποηραῖῦ 1’ αἰμόἐὸ58 οοπῖγθ 16 γθ8 98, οἱ Ἰ1- 

βα 10, ἃ γε γ5 ργόοξαοπί, ἐγχέφαλόνδε, οχ- 
ΡΥδϑϑίοῃ Δάνθυθ α 6. 

100. Χιτῶνας, ἰοἱ σομηπη6 ἀΔΠ5 Ὁ] 516 11}5 
Δυΐγ65 Ῥαϑβαρθβδ, Ὠ δε ῬοΪηΐ ἀΠ8 501 5658 

ΡΓΌΡΙΘ. δ βϑδοηΐξ 165. ουμναθ565, “αι Α σας 

ΤΠΘΠΊΠΟῺ ἃ δηΐονόεβ, οἵ ποῖ 65 {πΠῚ6Π1165. 

Ἠογὰοο ἃ ϊτ ἐμηίσα αὐἰαηιαπέϊα ΘΟ τὴ6 

οὐτᾶθ556 46 τηέί(8]. 

λ01. ἾἿσόν τε χαὶ Ἄντιφον. ἴ5υ5 εἴ Αἡ- 

τἰρὶιιι5. βοὴς ἱποοηηπ8. ῬΟΒΙἀΠΡΡ06 [αἰδαῖϊξ ἄθ 

βὴ ῥ᾽ Ἴσον υπ 86ιὶ πιοῖ, Βήρισον, οἱ ἴθν- 

παϊηαἱξ ὀνιἀοιηιηθηξ 16 νοῦ 5 ρὰν ἐξενάοιξεν, 
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δ, Ἶ 7 ᾿ ͵ " 
υἷες δύω Πριάμιιο, νόθον χαὶ γνήσιον, ἄμφω 

[4 ᾿ " Ὰ;; " ξ ᾿ ξ 
εἰν ἑνὶ ὀίφρῳ ἐόντας ὁ μὲν νόθος ἡνιόχευεν, 

Ἄντιφος αὖ παρέθασχε περιχλυτός ᾿ ὥ ποτ᾿ Ἀχιλλεὺς 
ΕἾ " » ΤᾺ Ἷ Ὗ Ιδὴς ἐν χνημοῖσι δίδη μόσχοισι λύγοισιν, 105 

, π,...δ'᾽ν Ἁ Δ Ων " ΄ 

ποιμαίνοντ᾽ ἐπ᾽ ὄεσσι λαῤὼν, χαὶ ἔλυσεν ἀποίνων. 
᾿ 3νῖ5 τα ᾿ 3 Ἵ Δὴ τότε γ᾽ ᾿ἈΑτρείδης εὐρυχρείων ᾿Αγαμέμνων 

ε Ἁ τὸν μὲν ὑπὲρ μαζοῖο χατὰ στῆθος βάλε δουρί" 
ὶ 

τ Ν 5) ᾿ ᾿ Δι.» ς 
Ἄντιφον αὖ παρὰ οὖς ἔλασε ξίφει, ἐχ δ᾽ ἔῤαλ᾽ ἵππων. 

Σπερχόμενος δ᾽ ἀπὸ τοῖϊν ἐσύλα τεύχεα χαλὰ, 110 

γιγνώσχων ̓  χαὶ γάρ σφε πάρος παρὰ νηυσὶ θοΐσιν 

εἶδεν, ὅτ᾽ ἐξ Ἴδης ἄγαγεν πόδας ὠχὺς Ἀχιλλεύς. 

Ὡς δὲ λέων ἐλάφοιο ταχείης νήπια τέχνα 

102. Γνήσιον, Ἰόρίπηθ (ὰη ἀ65 ἀϊχ- 
ποῖ 415 α Ἠέῤουθο). Απερθ ὁΐϊαις ἀοπο 
νὸν ρσουτηαΐη α Ἤθοϊου εἰ 46 Ῥᾶνϊ5. 

1408. ᾿όντας. ΑὐἸδίορΠπᾶηθ ἀθ ΒυΖᾶμποθ 
Ἰιϑαϊῖ, ἐόντε. 

104, Παρέδασχε πὸ 5ϊρῃῖῇθ μᾷ5. 56ι]6- 
τηϑηΐ 4 ἈΉΡ 5. ξαις τπουτέ ἃ οὐτό αἾ- 
5115, ΠηΔ15. 40] σοπ θαἴται ἀπ Πὰὰξ ἄτι ο] γᾶν, 

Τ ἱππεύς 411 οοπι)αϊτίαι 58 ποιηπηθ παρα- 

θάτης (όρίψφιοε παραιδάτης), Ρᾶτεθ «υ}ἨΠ} 
δϑὲ πιοπίό ἃ οὐτό ἀδ οϑϊυὶ 411 τηδηθ, ΑἸΠ51 

παρέδασχε ἐᾳυΐναυξ ἃ παραδάτης ἦν. -- 

γίγρηο, πόϊαε, Χ, δ75 : « [πίοϑγθὰ 1} 1615 

α ᾿ἰπίον: 56. Τμιθᾶριιβ Ἀ}}}}5 [πὸ πηθάϊοβ, [γὰ- 
« ἴεγαιθ Τῆρου ; 5684 ἔγαϊθ. μά} )6 15. ΕἼΘοτΙ 

«-Θ΄ηποθ; 5ίγιοίαμθη γοΐαῦ δον Ἱπισάρτιβ 

« Θηβ561η. » : 
104-.06δ6. Ὥ. .. ποιμαίνοντ(ε). Ζέπο- 

ἀοῖδ ἐογίναις ὅν, ἀπ Ἰῖθὰ 46 ὥ, εἴ δηϊθπάαιξ, 

ποιυαίλοντα, ὅὰᾳ Ἰἰοι ἀ6 ποιμαίνοντε, 
γαὰρρογίαμξ 16 σοῃ)οποῖι δὲ 16 ῬαγΠοΡ6 ἅϊὶ 
56} ΑΠΕρ5. ὙΟγ82 Ρἷὰ5 })ὰ5 1ὰ ποῖθ αἰι 

νΕΙΒ 1411. 

106. Μόσχοισι λύγοισιν. Οδ 50πὲ ἀδειιχ 
5 051 5, 411 5ρπιἤθηΐ ἕου5 ἀθαχ οϑἱ6)", 

οἷν χαγηθαῖι χἰοα θές, οὐ ἀοπΐ 1ὰ Ἰαχτα ΡΟΒΙΠῸ ἢ 

ὩἾ 688: μὰ8 Ρ]11ι5 ὀϊοππαηῖθ, οοπηηθ [6 τὸ- 
την άπ, 4π6 66}165 φυΐοη σοῦ 41]- 

Ἰεὰγβ ἀΔη5 Ἠομαηὸγα : σῦς κάπρος, ὄρνισιν 

αἰγυπίοισι, εἴα. ΠῚ Θδὲ ἀοπο ᾿πι}}6 ἀ6 56 
ἀοπηλπάου [6416] 465 ἀθαχ Ἰοπα οὶ ἴθ γυὸϊθ 

Δα] ο, Οἢ πεπ ροιξ σἴθὰ βάνοῖν, Π 
να τηϊθαχ ΘΧΡΙΘΌΘΙ 1 ἜΧΡΓΟΒΒΙΟῺ ΡΣ ἀέ- 
νϑ]ορροπιθπὲ : ρέγεπεδι, 50}]1οϑὲ οἐξοίδιιο. 
51 76 σοιαρυθηάβ θδη 16 σοπητηθηζαῖγο 6᾽Α- 

Ρίοπ εἱ Ἠόγοάουθ 81} οδίἐθ βαρυβϑϑίοῃ, [65 
ἈΠΟΙΘῊ5 ΘΕΧ- πη πη65 ομέ σὰ ἃ1η51 [65 ο[! 0568. 

Ευβίαιῃα : μόσχους δὲ λύγονυς τοὺς 
ἁπαλοὺς δηλοῖ χαὶ τρυφερούς᾽ χαί φασιν 
οἱ περὶ ᾿Ἀπίωνα χαὶ Ἡρόδωρον, ἀπὸ τῶν 
ἔτι ἁπαλῶν βοῶν, ὅ ἐστι μόσχων, μετ- 
Ἠνέχθαι τὴν λέξιν ἐπὶ τὰ τρυφερὰ χαὶ λυ- 
γώδη φυτά. Ἐπδίαιῃθ ἔαιε 46 μόσχοισι ὰπ 
84) ΕΠ; Ππιὰ15. 165 ῬΥΑΠΙΠΊΔΙ ΓΘ η5. 4} οἷα, 
οἵ Ῥᾶγ οοπϑβδόσαθηϊς ἰθ5 ὩΡΙβἐλγ 6 η8. 4116 
ΘΘαχ-οὶ ἀναϊθηΐ οορ᾿όβ, δῃ [αἸδαϊοπξ [6 50η0- 

ΠΥΠΙΘ ἀ6 φυτοῖς ἁπαλοῖς. 
106. ᾿Αποίνων, Ρουν ἀπ γᾶποομ. (Ἶ 6βϑὲ 

66. 416 165. ΘΥἈΠΊΠΊ 16 Π5 ΔρΡΡΕ Ϊοπὲ ἰ6 σόηϊ- 
ἘΠ ἀπ ρυῖχ, Επβίαι μα ̓  ΧΡ! 4α6 μὰν 16] Πρ056 
ἀ6 διά, α᾽ ἀπέγα5. μὰν ο6}16 ἀβ ἀντί. Μαϊῖ5 1] 
Θ8Ὁ ῬγΟΡΆθ}6 χα Ὸπ Π6 80.5-6πίθη δῖ ΤἸΘη 
ἀὰα τοαὰΐ, 

109. Παρὰ οὖς. Οδὲ Βιαΐα5, 4] π᾽ 65. 
Ῥᾶ5 ΡΪιι5 ὁ οηυδηῦ {46 οοπὲ ἃπΐγθβ, ἃ ὁΠο- 

46 μγεοι!ὀγοπηθηξ οογίαϊη8 ὀάϊξειιν5, 
Οιιο] αιιθ5-ιαι5 ᾿ἰϑοπὶ παρ᾽ οὖς, οἱ 115 ργθη- 
ῃρηΐ 16 ἴτοομόθ αὖ παρ᾽ Ροτν τππ βροπαόε, 
ῬᾺΣ δ1ῖ6. ἀθ 1ἰὰ νἈ]διιν ῬΟ5581016 ἀπ ρ, 4υὶ 

οοΙηρίθ 4αθὶ φαθίοὶβ οοπημηθ ἰθεΐνο ἀοαθ 6, 

Ἠδγηθ Ργοροβθ, αὖτε παρ᾽ οὖς. Βεπίον 
ἃναϊῦ ρυοροβό, ἀὖΐθι παρ᾽ οὖς, οἷν αὖ παρ᾽ 
ἄρ᾽ οὖς - Λογνϊφτίς αἰϊοίμ , σονητηθ 5 ὀοσὶθ 

Βοιμο. 

111. Σφε (θυχ ἀδθυχ) ῥύοιινα 486 ]ὰ [6- 
ζοη 46 Ζόποιοϊο, ὅν οἱ ποιμαίνοντ(α), ν6Γ5 
104-10, ἐδ} ἔαιι556. ΑΥΙΒἴΆΡα6 : ἣ διπλῇ, 

ὅτι σφε ἀντὶ τοῦ αὐτούς" χαὶ οὐχ 
ἔστι περὶ ἑνὸς ὃ λόγος" ἣ δὲ ἀναφορὰ 
πρὸς Ζηνόδοτον. : 
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ῥηϊδίως συνέαξε, λαθὼν χρατεροῖσιν ὀδοῦσιν, 
ἐλθὼν εἰς εὐνὴν, ἁπαλόν τέ σφ᾽ ἦτορ ἀπηύρα" 

ἡ δ᾽ εἴπερ τε τύχησι μάλα σχεδὸν, οὐ δύναταί σφιν 

χραισμεῖν - αὐτὴν γάρ μιν ὑπὸ τρόμος αἰνὸς ἱχάνει" 

χαρπαλίμως δ᾽ ἤϊξε διὰ δρυμὰ πυχνὰ χαὶ ὕλην, 

σπεύδουσ᾽, ἱδρώουσα, χραταιοῦ θηρὸς ὑφ᾽ ὁρμῆς" 

ὡς ἄρα τοῖς οὔτις δύνατο χραισμῆσαι ὄλεθρον 
Τρώων, ἀλλὰ χαὶ αὐτοὶ ὑπ᾿ Ἀργείοισι φέῤοντο. 

ε 3 ΄ τῷ “ ε ΄ 
υἱέας Αντιμάχοιο δαΐφρονος, ὃς ῥὰ μάλιστα 

χρυσὸν Ἀλεξάνδροιο δεδεγμένος, ἀγλαὰ δῶρα, 

οὐχ εἴασχ᾽ Ἑλένην δόμεναι ξανθῷ Μενελάῳ᾽ 

τοῦπερ δὴ δύο παῖδε λάῤδε χρείων Ἀγαμέμνων, 
εἶν ἑνὶ δίφρῳ ἐόντας, ὁμοῦ δ᾽ ἔχον ὠχέας ἵππους᾽ 

ἐχ γάρ σφεας χειρῶν φύγον ἡνία σιγαλόεντα, 
Χ ᾿ , ἈΝ ὑὲ τὼ δὲ χυχηθήτην " ὃ 

3 
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115 

120 

Αὐτὰρ ὁ Πείσανδρόν τε χαὶ Ἱππόλοχον μενεχάρμιην, 

1925 

δ᾽ ἐναντίον ὦρτο, λέων ὡς, 
ἐχ δίφρου γουναζέσθην " 130 Ἀτρείδης τὼ δ᾽ αὖτ 

4114. Συνέαξε, οοπερὶέ, ἃ Ὀτϊδέ : ἃ 

Ῥγογέ:; ὑγοῖβϑ. 

1416. Σφ᾽ ρΡοὺν σφε: ἃ εὔχ ἄθαχ. [6 
σεῦρθῈ ἀπαυράω 56 δοπβίριξ 16 Η]1.5 501- 
γϑπΐ ἅγϑο ἄδαχ δοουϑαίίϑ. 

116. Εἴπερ, φιαηενῖς,, ἀυοίααθ. 
117. Χρα!ισμεῖν, ορϊεμίανὶ, νην δα 

αἴάδ; ῥγέβεγνου ἐ6 ἰὰ ᾿ποσῖ; βάθπυϑυ ἰὰ νἷβ. 

ἨΗοπιὸγε ΧΡ Ί4ιι6 ἰγο]8 ΨΟῚ85 Ρἷι5. [85 : 

χοαισμίῆσαι ὄλεθρον. 
1234. Αὐτοί, δυχ-πηόπηθ5 (165 ΤΥΟΥΘΠ8). 

133-128, Πείσανδρόν τε.... ΡΙΒάπαγ6, 
ΗΙΡροΙοο 5. εὐ Ἰθὰν ρῥὸγθ Αμππηδάιι6. Π6 

50ηξ ΘΟΏΠΙ5 416 θὰ} 66 416 νὰ 0 ηἾ6} Δ εὰχ 

Ι6 ροξίε. 
128. Δαΐφρονος τ᾽ 65: φυππο ἐρττῃὲξε ρΡοέ- 

Πα, δὲ ἀοπέ ἢ] εϑὲ πὰ }}}6 ἀ6 νόμ]οιν ρτέ- 
Οἶβοὺ ἰοὶ 16 5β6ὲπη5. Ζόποβοϊξθ, 41 1᾿ απίθπα δῦ 

σοσμημη6 πὴ ἔϊορο, ἰὰ ροῦν! Ἰποοπυθπαηΐθ, 
ἈΡΡΙΖαόθ ἃ τπ ρουβοπηᾶρσα Ὑ]} δὲ νέμδὶ, 
ΤΙ ἰὰ σϑπρ] ρα ρὰν χαχόφρονος. ΑὙΙδίαγ- 

416 Φυλ!ῖα βόνὀγθιηθηΐ οθίξθ ΘΟ ΟΙΙΟΝ : 

Ζηνόδοτος, ἀντὶ τοῦ δαΐφρονος, γρά- 
φξι χαχόφρονος, εὐτελῶς. Απεῃπιλάαα 
ταῖς πὶ Ρουβοππασο ΘΟμΒ  ἀόγα 6. ΡΥ ΠῚ] [65 

ὩῬΙΟΥΘῺΒ : οἾἶδδὲ ἴουῦ 66. 4116 νϑυξ ἀἴτα ἰδ 
Ροζέρ, φιδπά 1] "ἢοπογο ἀθ ἴὰ 4αλ} }Π οατίοη 

ἀθ ναϊζίαγιέ, ΘΟταταθ 5} 5 Ἀρ᾽βϑαϊξ ἀ᾽ ἀπ Πό- 
ΙΟ5. Τ)Π5 Ἰ᾽έροϊα α᾽Αγιβίανυψιιθ, {ῃεῖ αθε- 
ὉΠ5 ΘΧΡ]ΙΖυαΙοηῦ δαΐφρονος ἀΔη5 16 56Πη5 46 

Ρν»μάδηιξ.: τῇ βουλὴ τοὺς πολεμίους διε- 
γείροντος. Επίεπάεοχ ἰοἱ, μὰν πολεμίους, 
165 Θηπρθιηῖϊα 465 ὕγθοβ, ο᾽ θϑί-ἃ- αἴθ 165 

ΤΓΟΥΘΏ5. 1) Ἀπ γ65 ργθπαϊθπΐ ᾿’ ἔριδα ραν 

πΠ6 ἸΤΌΠΪΘ, (δ. ϑοηὺ Ἰὰ 4165 5} 165. 
128. Φύγον. μοί ιιο8. ἰθχίθθ ἈΠΕ 1165 

Ρογ[αϊθηΐ φύγεν. Ατιδίασηαθπι ἃ ργέ[νό ἰὸ 
ῬΙΌΓΣΙ6Ι, ἐνὸθ- οοιηπηπη οἰ Ηομηὸγα ἅγθο 

165 Ῥ᾽ αν 615 Ὡθα 65. 
180. Ἀτρείδης" τὼ.... (δ νεγβ πὰ Ρᾶ8 

ὯΠ 86] ἀδοῖγ]6, ἃ πηοΐϊπ5. σα θη π᾽ἀορίο 
ΤΟΥ Πορυάρηθ 46 Ῥάγπθ Καῖρῃς οὰ 66}16 

ἂς ΒΕΚΚοΡ : Ἀτρεξίδης, ᾿Ατρεΐδης. Π᾿ εἾὟ 

ἃ ἀ᾽ ἀπαϊοραθ δὴ ἰδ 466 16 ἰἀπιθαχ Πμθχὰ- 

τηδίνο αἰ Ἐπηϊ5. : « ΟΠ στοϑροπάθς τὸχ 
« ΑἸΡραὶ Ἰοπραῖ, » Μόιιθ. εἰοζ ἨΗοπιὸγε, 

᾿ἜΧαπρΙΘ δδῦῇ ὑπῖ4π6 ἀδπη5 ᾿’7}ἰαάε; εἴ 

᾿᾽Οαγεδέθ πἶθπ Θοπιρίθ Ρὰβ8 ρ]05 ἀΐιῃ : 

Τὼ δ᾽ ἐν Μεσσήνῃ ξυμόλήτην ἀλλήλοιϊν 
(ΧΧΙ, 165). Επδίαεμθ. 1 {ὰ6 165 Ἀποῖθηϑ, 

ο᾽ δ5ι-ἃ- ἀἴνα 165. Αἰθχαπάγι 8 δὲ. ρδρεου]ὰὲ - 
τϑιιθηΐ Αὐἰϑίαγαιθ, νέργοαναϊθπε ἰὰ Ρνόαο- 

τὴ ηᾶποθ ἀὰ ςροπαάόε, οἵ Π6 ΤΘΟΟ ΠΑ ϑϑ]θηξ 

ΡΟ νγΆ 6 η: ̓ θαιχ {τπ|6 165 Ποχιη δ 05 
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Αγ Σὰ Ζώγρει, Ἀτρέος υἱὲ, σὺ δ᾽ ἄξια δέξαι ἄποινα. 
ΝΥ 5 » 

πολλὰ δ᾽ ἐν Ἀντιμάχοιο δόμοις χειμήλια χεῖται, 

γαλχός τε γρουσός τε. πολύχμητό (δηοος" χαλκός τε χρυσός τε, (μητός τε σίδηρο 

τῶν χέν τοι χαρίσαιτο πατὴρ ἀπερείσι᾽ ἄποινα, 
ΠΣ σὰ ὦ Ἢ ᾿ Π ἡ κὰ ΔῸΣ “- 

εἰ νῶϊ ζωὼ πεπύθοιτ᾽ ἐπὶ νηυσὶν Ἀχαιῶν. 135 

Ὡς τώγε χλαίοντε προσαυδήτην βασιλῆα 
ΡΝ 5 ἈΞ 

μειλιχίοις ἐπέεσσιν ̓  ἀμείλικτον δ᾽ ὄπ᾽ ἄχουσαν " 

Εἰ μὲν δὴ Ἀντιμάχοιο δαΐφρονος υἱέες ἐστὸν, 
ΟΦ » τ τ ἴά » -»Ἡ ᾿ ἐλ "7 

ὃς ποτ ἐνὶ Τρώων ἀγορὴ Μενέλαον ἄνωγεν, 

ἀγγελίην ἐλθόντα σὺν ἀντιθέῳ ᾿Οδυσῆϊ, 140 

αὖθι χαταχτεῖναι, μηδ᾽ ἐξέμεν ἂψ ἐς Ἀχαιούς᾽ 

νῦν μὲν δὴ τοῦ πατρὸς ἀεικέα τίσετε λώθην. 

Ἢ, χαὶ Πείσανδρον μὲν ἀφ᾽ ἵππων ὦσε χαμᾶζε, 

δουρὶ βαλὼν πρὸς στῆθος᾽ ὁ δ᾽ ὕπτιος οὔδει ἐρείσθη. 

Ἱππόλοχος δ᾽ ἀπόρουσε, τὸν αὖ χαμαὶ ἐξενάριξεν, 148 

χεῖρας ἀπὸ ξίφεϊ τμιήξας ἀπό τ᾽ αὐχένα κόψας" 

ὅλμον δ᾽ ὡς ἔσσευε χυλίνδεσθαι δι᾿ ὁμίλου. 

οὰ ργόἀομιϊηθ [6 ἀδοίγϊθ : τὰ τοιαῦτα ἔπη 

εὐτελῆ φασὶν εἶναι οἱ παλαιοὶ, τῇ τῆς 

στιχοποιΐας χατασχευῇ, διὰ τὸ ὀλιγο- 
σύλλαδον" δωδεκασύλλαόοι γὰρ ἐξ ἀνάγ- 
χῆς εἰσί" τούς γε μὴν ὁλοδαχτύλους ἣ 
πολυδαχτύλους μεγαλοπρεπεστέρους χρί- 
νουσι. --- Γουναζέσθην εδ᾽ ἀπ ἤραγό : 115 
ΒΙΡΡΙΠαΙοΘηΐ. Ἐπϑίατῃθ : οὐ γὰρ δήπουθεν 
γούνων ἥπτοντο οἱ ἐκ δίφρου λαλοῦντες. 

191-186. Ζώγρει;... δογεῖ ΥἹΙ, 46-0 
οὐ 165 ποίθϑ 511} 665 ΟΙΠ64 ψϑ 8. 

182. Ἔν ᾿Ἀντιμάχοιο δόμοις. Δόποδοίϊε, 
ἐν ᾿Ἀντιμάχου πατρός ([6 πιοῦ 41 516 116 
μιαΐδοῖν 5015: Θη 6 Π6}). 

1413ὅ. Ζωώ, νμίρο 

Ἀρίσταρχος, ζωώ. 
187. Μειλιχίοις..... ἀμείλιχτον. Οειίθ 

ΔΏΝΙ ὃ 56. οϑὲ τουῦ ἃ [α1ὸ ἀλπ5 16 σοί στθο. 
138, Δή πα οοιηρίθ ροϊπὲ ἀδλη5 ἰ6 πηδέγθ. 

ΠῚ γ ἃ 5υπῆχοβο; οἵ ἰἃ νουθ!]ο Ἢ 56 ἔο πα ἅνθο 
Ια 41 οοιμηθηοθθ ᾿ἀντιμάχοιο. Ῥάγπθ 
Καιρηῦ ὀρ εἰ μὲν δ᾽, πιαῖ5 41] ας ἴοα- 
70.}5 Θηἴθμγ6. ΘΟΙΏΙΏΘ 5] Υ ἀγαὶδ εἰ μὲν 

δή. Οπ 56 σὰρρο!!θ 416, ροῦν Ἠοπιὸνο, δέ 

εὐ δή, οδδὲ 16 τηόπιθ τηοΐ, δἵ 46 ἰὰ ἐϊ5- 
ΠποΙοη 465 56Π5 μὰ 1᾽ ἐογ! ἔσο οϑὲ ροβίό- 
σθαι ἃ Ἠοπιὸγο 46 Ὀ] 5,6 15 διδοϊθβ, 1} Ἢ, 

ζωούς. δολοίϊες : 

6 ἰὰμῦ 416 γόυοῖϊθ, π6 ἀδἴθ 416 ἀπι [6 πὴρ5 
ἀ6 διπιοῃάε, 

140. Ἀγγελίην, Ρτὶδ Δάν] ]θηθπε : 
6ῃ ἀέραϊαϊοπ. δον ἰὰ ποίβ [Υ͂, 8384, 

ϑολοῖϊες : ἀγγελίην ἐλθόντα " ἀντὶ τοῦ, 
εἰς πρεσθείαν. 

141. ᾿Ἐξέμεν ρΡοὰν ἐξεῖναι : αἰϊγεϊέίον δ; 

ἀς ἐξίημι, Ἰᾶσμον, 1 1556 Ῥάγαγ, ϑολοίίδε : 

ἐξεῶσαι, ἐκπέμψαι. Ἠόϑγομημι5 : ἐξαφεῖ- 
ναι. ΤἼεχρ]οατοη. ἀ᾽ ΑροΟΙ]ομα5., ἄξειν, 
(αΣ ΘαρρΟβοῦ 48} δαὶ ἀξέμεν. ΒοΙμο : 
« Νεάᾷιθ οπὶπὶ ἢΠΘΡῚ ροΐδγαξ τὸ ΒΟΌΣ] 5 
« σταιημηδίϊοιιβ ἐξέμεν ᾿ηϊογργίαϊι5. [Ὠθυὶς 
« ἄξειν. 864 ἀξέμεν τορογθυαξ ἴῃ ϑιι}5 
« ΘΧΘΙΊΡΙ ΓΙ ῖ5. ἀ486 Ργοίδγθπ πη ἄποο 
« νυ]ϊσαῖο ἐξέμεν, «υοὰά πυδαιᾶπ Ηο- 
« πιθοῦ Βαρ δὲ : {Ππ4 ἢ 4]υ6ῖ., Δ Ρ Ι551Π|1ι1Π} 

« 4υϊάριη. νϑρθαιη ΠΟΠΆ 5. ἕο ἀδάι- 
« σοη415..» Οη ρϑυΐ ἀἶτα 4116 165 14668 

ΘΧΡΥΪπλόθβ Ρὰγ εἰϊγιϊείογα οἱ αἰδιΐμιοθῦνα 586 
ΠΘΠπθαΣ αἰ 5862. ργὸβ, ροῦν Ζυ ΑΡΟΠΠΟὨ5 
165. αἷῦ οοηίοπάμιθ5. Ἀϊθπ ηἾθϑὲ ἀοπο ΠΟ] Π5 
Ρτοῦνό 46 1ἰὰ ἰθοοπ ἀξέμεν. 

146. Ἀπὸ.... ἀπό. Τοῖρποζ .65 ἄδθιυχ 
ῬΙΓέροβιτοπβ ἅχ ἄθιχ ραΡΓΟΙΡ 65: ἀποτμῆ- 

ξας. ἀποχόψας. 
147. “Ολμον. [6 πιοῦ ὅλυος, ἀδπδ ]ὰ 
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ς 

Τοὺς μὲν ἔασ᾽" ὁ δ᾽ ὅθι πλεῖσται χλονέοντο φάλαγγες, 
τὴ ῥ᾽ ἐνόρουσ᾽, ἅμα δ᾽ ἄλλοι ἐὐχνήμιδες Ἀχαιοί. 

Χ " 5 

Πεζοὶ μὲν πεζοὺς ὄλεχον φεύγοντας ἀνάγχῃ, 150 

Νὴ 

ὶ ὶ 

ς - δ᾽ ς Ὁ δι ὺς 7 τὺ , ἱππεῖς δ᾽ ἱππῆας (ὑπὸ δέ σφισιν ὦρτο χονίη 

ἐχ πεδίου, τὴν ὥρσαν ἐρίγδουποι πόδες ἵππων), 
Δ) --5ο ὃ “7 3 Ἃ ᾿ 3 7 

χαλχῷ δηϊόωντες. Ατὰρ χρείων Αγαμέμνων 

αἰὲν ἀποχτείνων ἕπετ᾽, Ἀργείοισι χελεύων. 
Ὡς δ᾽ ὅτε πῦρ ἀΐδηλον ἐν ἀξύλῳ ἐμπέσυ, ὕλῃ" 155 

πάντη τ᾽ εἰλυφόων ἄνεμος φέρει, οἱ δέ τε θάμνοι 
πρόρριζοι πίπτουσιν, ἐπειγόμενοι πυρὸς ὁρμὴ" 

ὡς ἄο᾽ ὑπ᾿ ᾿Ατρείδη Ἀγαμέμνονι πῖ Ἵ ς ἄρ᾽ ὑπ΄ Ἀτρείόῃ Ἀγαμέμνονι πῖπτε χάρηνα 

Τρώων φευγόντων " πολλοὶ δ᾽ ἐριαύχενες ἵπποι 

χείν᾽ ὄχεα χροτάλιζον ἀνὰ πτολέμοιο γεφύρας, 160 

ἡνιόχους ποθέοντες ἀμύμονας᾽ οἱ δ᾽ ἐπὶ γαίῃ 

χείατο, γύπεσσιν πολὺ φίλτεροι ἢ ἀλόγοισιν. 

Ιᾶηστιθ ΟΓαϊπαῖνθ, 5] ΘΠ 6 μὴ γηογ ἔθ. Αὐἱ- 

βίΆγ 06. Ῥγαπα ἰ6 ποῖ δ 66 56η5. 1] ἔἰτ6 
τηδπι 46 ἰὰ απ ἀγρατηθηΐ σοηἕΡῈ 165 οΠοΥ]- 

ζοῃΐθϑ, 41 ργέϊθπααϊεπε ἐπι 1ὰ ἀϊοίίοι 46 
ΕΠ αάδ οϑὶ πο ]η5. [ϑπ  ΠἸὸνο {ὰ6 66} 16 ἀ6 

᾽Οάγοδέε : χαὶ ὅτι ἐν Ἰλιάδι εὐτελέσι 
χέχρηται λεξιδίοις, οὐ μόνον ἐν Ὀδυσ- 
σείᾳ, χοίνιχος (Οἀγεεόο, ΧΊΙΧ, 38) χαὶ 
λύχνου (Οάγοθόε, ΧΙΧ, 34)" πρὸς τοὺ: 

χωρίζοντας. Τ᾿ Δ Ρ65. ἈΠΟΙΘη5. Θηἑθ πα αϊθηΐ, 

Ῥὰν ὅλμον, ἅπ6 Ροα]6. Ἠόβυομῖιβ ἐγδάε ; 
ὯΠῸ ΡῬΙΘΙΤΘ 6. ππρθγο τοπά6 (περιφερὴς 

λίθος μιάρμαρος). 1,65 ,δϑολοίϊος οἱ Ἐπιδίαῖῃ8 
ἀϊβοηΐ ἃ ρϑὰ ριὲβ ἰΪὰ τηϑπιθ οἰ !056; 1ηΔ15 

Ἐποίατηθ π6 σθροῖι5886 ροῖὶπὲ 1᾿Ἰπίθυργέόϊζαποι 

ψ]ρσαῖγο; ΟᾺΥ 1] αἸοῦΐο : ἢ σχεῦος χοῖλον 

ἐκ λίθου ἢ χαὶ ξύλου, ἐν ᾧ πτίσσονται 
χοπτόμενα ὄσπρια ἢ ἕτερα. 

1581. ἹἽἹππεῖς. (εἴς ἰουηθ οοπίγδοϊθ 

ἀόρ!αῖε ἃ οογίαϊπ5 ἐατΐθαγβ. Ὁ π ] 4165- ἰιῃ5 

Ρτοροβεηΐ, ἵππέες ἱππῆας, ἀ᾽αυΐγο5 ἱππῆας 
δ’ ἱππῆες, ἀ᾽ Δυίτε5 ἱππῆες δ᾽ ἱππῆας, ἅν66 

ΒΥ πἰζὸβ6 ἀ᾽ ες 6π 1ΠῸ 5616 5011 6; οἷα 6η- 
ἢπ ἱππῆς, ἰὰ ἔογπηθ ἀ[Π4π6, 41 Ὡ᾽ 6δὲ 4118 
σοί σγηϊζὸϑο Θχρυϊπηόθ μὰν ᾿᾿δουταγ 6. ΝΟῖ5 
ἈΨΟΠ5 νὰ ἄδλης Ηοϊηὸγα 465 σοπίγΔοἴ 05 ἀ6 

τοῦΐο βογίε; οἱ ἱππεῖς γθϑβθι}] ἃ Υἱηρὲ ἀπ- 

γος, φαΐ δἀπιηρί 58Π5 αἰ βοιυ]τό, 
105. ᾿Αξύλῳ, ἐποιάπια, 41 πὰ Ἰάτηδ15 

ἐτό οουρόε. ΟἾ ἐδ: Ἰ᾽εχρ! !οαποπ 4π6 Ῥυόἐόγας 

Αὐβίαυαιθ : βέλτιον δὲ, ἀφ᾽ ἧς οὐδεὶς ἐξυ- 
λίσατο. Τ  ΘΧρ]ΠΙολτοπ Ῥὰν αι ἀπριπθηιαεῖ!, 
αὐοπάαπέθ ἐν ᾧοϊς, αι ΑΥἸδίαγιια. τοἠθεῖο, 
ἀοππθ ἃ Ρθιι ῥγὸβ 16 τηόϊηθ 586η5. Βοίμθ οἵ 
ἀ᾽ δαΐνο5 ἴὰ ργόξογοπε. Βαϊειηάπη δὲ [ὰ ρ]α- 
ΡὰΡΕ 465 ῬΒΠΟΙΟριιθβ πιοου ποθ ομξ ἀδοριό 
᾿᾿ὀχρ!οαοι ἀ᾽ Ανιβίασιιθ, 48᾽}15 αὔίῖ- 
ααϊοπέ, ἀ ἀργὸὲβθ Ἐπδίαιθ, ὰ Ῥογρῆγγθ. 
Ἐυβίλιῃθ : ἄξυλος δὲ ὕλη, ἣ δασεῖα χαὶ 
πολύξυλοξ, κατὰ ἐπίτασιν᾽ ἢ, χατὰ Πορ- 
φύριον, ἀφ᾽ ἧς οὐδεὶς ἐξυλεύσατο. Αἰποὶ 
ἄξυλος ὕλη 651 5Υποηγπις ἀ68 ξύλοχος, τηοῖ 
5562 νόχιθδηϊ ἤκη5 Ηομὲγο, οἴ 4 ὍΠ γουγὰ 
ἀλη5 66 οῃαῃΐ τηδπη6, νε 5 44. ---- ὙΊΡρῚα ἃ 

ἱπηϊτό 1ὰ οοιηραναΐθοη 4 Ἠοπιὸνο, ἔἰπόϊάο, Χ, 
4ἀθδ : « Αὐο νεϊπῖ, ορίαϊο νϑβε5 ὡϑίαξ σοοῦ- 
« 15, ῬΙσροῦβα Ἱπημ 11 51:1ν15 ἱποθπάϊα 

« Ῥαβίου ; ΟΟΥΤΘΡ 5. 5 110 τη 6115, δχίρη- 

« ἀϊξαν ὰπὰ ΗΟΓΓΙἃ Ρ6 Ἰαΐοβ δοὶθϑ  α]οὰ- 
« ΠΙὰ ΟΔΠΡΟ5. Ὁ 

160. Κείν᾽ ρου χεινά, ο᾽ δοἐτὰ-αἴγ χενά: 
νυ] 465, --- Πτολέμοιο γεφύρας. ογοξ ἃ 
ποίθ ΤΥ͂, 3571. 

161-163. Οἱ δ᾽ ἐπὶ γαίῃ..., πιὰῖ5. Θιχ, 
115 ὀϊαϊθηῦ ρβαηΐβ 51} [ἃ ἴθυσθ, Ρ]ὰ5 ἀργόα- 

0165 ἃ (1 }} ἀ65) ναπίοινβ «υ ἃ (66! ὶ ἐ6 
ἸθιὙ5) ὄροιιβθβ. ἀὰ νϑὺ5 839, ΠΙοιηὸδά δ ἐἰέ, 

65 Ῥᾶυ]απέ αἾη σἼΘΡΓΙΘΙ σἸβαπε 58} [6 ΟΠ ΠΡ 
ἀ6 Ἰναΐδ}}6 : « ΠΥ ἃ δυΐουν 46 ᾿πὶ μ]115 
ἀ οἰβθαιχ 46 ῬΥΟΙΘ {τπ|6 ἀ6 [ϑημηθ5, » 
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Ἕχτορα δ᾽ ἐχ βελέων ὕπαγε Ζεὺς, ἔχ τε χονίης, 
ν » " " » δ ὮΝ Γὰ" 

ἔχ τ ἀνδροχτασίης, ἔχ θ᾽ αἵματος, ἔχ τε χυδοιμοῦ 

Ἀτρείδης δ᾽ ἕπετο, σφεδανὸν Δαναοῖσι χελεύων. 165 
ς " “ ΝᾺ 

Οἱ δὲ παρ᾽ Ἴλου σῆμα παλαιοῦ Δαρδανίδαο, 

μέσσον χὰπ πεδίον, παρ᾽ ἐρινεὸν ἐσσεύοντο, 

ἱέμενοι πόλιος ὃ δὲ χεχληγὼς ἕπετ᾽ αἰεὶ 

Ἀτρείδης, λύθρῳ δὲ παλάσσετο χεῖρας ἀάπτους. 

Ἀλλ᾽ ὅτε δὴ Σχαιάς τε πύλας χαὶ φηγὸν ἵχοντο, 170 

ἔνθ᾽ ἄρα δὴ ἵσταντο, χαὶ ἀλλήλους ἀνέμιμινον. 

Οἱ δ᾽ ἔτι χὰμ. μέσσον πεδίον φοῤέοντο, βόες ὡς, 

ἅστε λέων ἐφόδησε, μολὼν ἐν νυχτὸς ἀμολγῷ, 

πάσας τῇ δέ τ᾽ ἰῇ ἀναφαίνεται αἰπὺς ὄλεθρος " 

τῆς δ᾽ ἐξ αὐχέν᾽ ἔαξε, λαύὼν χρατεροῖσιν ὀδοῦσιν, 

1038-[64, Ἔχ βελέων.... [.μὲ5. τῃέίειγβ 
ἈΠΟΙΘα5. ἀἀπηϊναϊθηξ οοῖξθ Δοοατη] το. 6 
ΒΥ ΠΟΠΥΠΊΘ65, 41 ἀοηπ6 ππ6 Ἰ4ό66 51 νἱνθ 465 

Ρέγ 5. ἀυχαμοὶβ Ταρῖῖον ἀόγορο Ἡθοῖον. 1 
Υ ἃ ἃ ΘΧϑηρ]Ὲ ἀπαίοριθ, Οάγοεόε, ΧΙ, 

612 : ὑσμῖναί τε μάχαι τε, φόνοι τ᾽ ἀν- 
δροχτασίαι τε. 

166. Σφεδανόν, νδἠδηιοηέθν", [ουἱθπιθηΐ : 
ἐπογρι χαθιιθηῦ. ΑΡΟ]] μα : ὃ μὲν Ἀπίων, 
σκληρόν" ἔτι δὲ μᾶλλον, ἐπιτετα- 
μένον. Οπ τϑρᾶγάθ σφεδανός ἐοιηπΊ8 

ἰἀδπίίααθ ἂὰ ἰοπὰ ἃ σφοῦρός. Αὐ᾽δίαγ 6 

[αϊτ ἀόρεπάνε σφεδανόν ἐξ ἕπετο, εἰ ᾿᾽δῃ- 
τὸπὰ : ἀνόο γαρίαϊἐ (σφενδονηδόν). Ομ6]- 
465-15 ΓᾺΔ π]5816 Π τηόγηο : 67. γι ασϑ ΟΡ απ 
ἰομὲ (φονεύων, ὀλλύς). 11 ε5ῖ θη. Ρ]υ5 
ΡῬγορΆθ]6 φι Ἠοιηὸνο ουγδοιόγιβθ 165 ὁποοα- 

ΓαΑροηθηΐ8 ἀοππόβ ἀτιχ ασθοβ μὰν Αρδιηθιη- 

ποι. Ουνπι5. σατο} 6 σφοῦρος, σφενδόνη 
οὐ Ἰὸ ἰαῦπ μιεπάςα, ἃ ἴὰ τηδιηβ στὰθηθ. 4116 

σφαδάζω. 
ι66. Παρ᾽ Ἴλον σῆμα. ογεΖ 1ὰ ποῖβ 

Χ, 446. 
168. Ἱέμενοι πόλιος, ἀέόδίγοιχ ἐδ ἰὰ 

ψ 116, ο᾽οϑιτ-ἀτάϊνο Ὀγάϊαης ἀ6 56. τηοϑῖτα ἃ 

Θοανους ἀθυγιὸγ ἰθιινδ γοπιραγίβ. ΠῚ 5᾽ασὶὶ 
ἀθ5 Τγόυθμβ, οἴ πὸῃ 685 ἀτγθοβ. ϑολοίϊες : 

οἱ δὲ δια μέσου τοῦ πεδίου παρὰ τὸ 
Ἴλου μνημεῖον ἔφυγον πρὸς τὸν ἐρινεὸν, 
σπεύδοντες τὴν πόλιν. Οἱ 86 ΤᾺΡ}6}16 4116 
ἸῬἐρινεός ἐϊαϊε νοϊδῖπ ἀθ ἰὰ ρουίθ ϑεέβ, 

γουο2 ἰὰ μοί ΥΙ, 483, 
478. ᾿Εφόθησε, ἃ πιῖ8. δα {πἰῖ6. Αὐἱεῖαν- 

175 

406: ἣ διπλῆ, ὅτι ἀντὶ τοῦ εἰς φυγὴν 
ἔτρεψεν. --- Ἐν νυχτὸς ἀμολγῷ. θ᾽ ἀρτὸϑ 
165 Ῥ]οββοριάρ65, ο᾽ οϑἐτ-ὰτ ἀἶνο 165. Ρ]ὰ5 ἃπ- 
οἰθτ5. σομπηθη ἴα Θ 5 465 Ἔχ ργβδίοηϑ 4᾽ἢο- 
τηὸνα, ἀμολγός ὀϊα1 ἀπ πιοῖ δομέθη, 50πῸ - 

Ὡγπι6 46 ἀχμή. Ῥὰν οοπβόσηποηϊξ, ἐν νυχτὸς 
ἀμολγῷ 5ἰρπῖβογαῖῦ : αἱ ρέπις Λογὲ ἐδ ἴα 
γέ; ἀπ τα θὰ ἦἄθ ἴὰ παῖδ; ἄλη5 ἴὰ παϊξ 

ποῖγο. Ἐπβία! θα : Ἀχαιοὶ δὲ, χατὰ τοὺς 
γλωσσογράφους, ἀμολγὸν τὴν ἀχμὴν 
ἤτοι τὸ μέσον... χαὶ ἄλλως δὲ ἀμιολγὸς, 
νυχτὸς τὸ πυχνόν. ἴπ ὀχοηρὶο ἀ᾽ οπιὲγε, 
ΧΧΙΙ, 38, πιοπῖγο θῖ6π 41}} 5᾽ ἃρὶξ 46 ἰὰ 
Ῥίδιηθ παῖδ, Ρ 5416 Ἀ]ΟΥΒ [65 610 1165 θυ] θη 
46 τοῦῦ]θιν ὀο]ας, ΠῚ αν ἃ ἀοης ρᾶϑ5 ᾿ηούθη 
ἀθ ἄγον ἀμολγός ἀπ γοῦρθα ἀμέλγω, γαῖα ; 
ΘᾺΓ 1] βιρῃιβ ναῖε, ἐδ οὐ ὀριιδοιῖο. Οδιζα ομρῖ- 
ΠΙΟΠ δὲ σοπῇνπιόθ μὰν ἰὰ ϑ ΩΤ ΠΔ ΓΘ. ΘΟΠῚ - 
Ῥαγδῖνθ. Οὑσγι 5 τθοοππαῖξ 4} αἾν ἃ ΤΟ 

6 ἐοπηπηιῃ, Ροιμ 16 56Πη5, δηΐ6 ἀμέλγω εἱ 

ἐν νυχτὸς ἀμολγῷ. ΠγΆρργοομ6 6 ἀμολγῷ, 
αἰ ἀρτὸβ Τιόο Μενον, φιανακἣ (οανο δοοϊόβια- 
511416}, ἐφαϊνα! πὲ ἀπ Ἰατπ οαἰΐρο, ἰέπὸ ὈΓ65. 

174-176. Τῇ δέ τ᾽ ἰῇ.... δυιναπὶ ΒΟ], 
16 Ἰοη ἰαϊξ ἀθιιχ νοῦ πηθ5 : « Π 6} 1οῖ ἢὰπο 
« Ββοόνβδπὶ, δὲ Ἀ1Ὲ - ἈἸ θυ ιι5 ῬΥῚ Π πὰ ΘΟ ]ΟΘ ΠῚ 
« [γηρις, ἀοιπάθ ϑαηραϊποπὶ ν]ΒΟΘΡΔΠῈ6 
« Βδυριῖ, »» Τὰ ῬΡδπηὸγο ρμένις ἄτι ῬΓΘΙΏΪΘΙ 

οοὰρ : ἰῇ, οοϑι -ἀ- αν ἰῇ ὁδῷ, μιᾷ ὁδῷ 
(μα νία, ἱπὸ πιο-ἰο). Τὰ βθοοπάθ 500} 465 

τουΐαγοβ τόρόοϊέεβ. ΝαΪβ 1] οϑὲ ἐνιάθηῦ 486 
ἰῇ (ὠπθ, πρθ δϑιιο) δὶ Τ᾿ οχρ!]σατοη 46 τῇ» 
οοἰε-ἰὰ : οἶοπ δϑὲ ππθ 4] Π6 5᾽658ὲ ροϊπὶ 
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- "“ , ΝΠ’ "ἢ 7 ͵ὔ 

πρῶτον, ἔπειτα δέ θ᾽ αἷμα χαὶ ἔγχατα πάντα λαφύσσει " 

ὡς τοὺς Ἀτρείδης ἔφεπε χρείων Ἀγαμέμνων, 
᾿" ᾿ Ὰ ΡΘΕ, Ὁ ,Ω δ᾽ ἐ ἐ 

αἰὲν ἀποχτείνων τὸν ὀπίστατον᾽ οἱ ὁ΄ ἐφέροντο, 

πολλοὶ δὲ πρηνεῖς τε καὶ ὕπτιοι ἔχπεσον ἵππων 
2 , ε ᾿Ν ἦι ᾿ ᾿ “ “- ἣν" Ι Ατρείδεω ὑπὸ χερσί᾽ περιπρὸ γὰρ ἔγχεϊ θῦεν. 180 
3 . ξ ν - Αλλ᾽ ὅτε δὴ τάχ᾽ ἔμελλεν ὑπὸ πτόλιν αἰπύ τε τεῖχος 
ἵξεσθαι, τότε δή ῥὰ πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε 

Ἴδης ἐν χορυφῆσι χαθέζετο πιδηέσσης, 

οὐρανόθεν χαταῤάς ᾿ ἔγε δ᾽ ἀστεοοπὴν μετὰ γερσίν ΐ ξ ᾿ξ ρόπην μετὰ χερσῖν. 
Ἶριν ὃ ὥτρυνε χρυσόπτερον ἀγγελέουσαν " 185 

Βάσχ᾽ ἴθι, Ἶρι ταχεῖα, τὸν Ἕχτορι μῦθον ἔνισπε. 

Ὄφρ᾽ ἂν μέν χεν ὁρᾷ Ἀγαμέμινονα, ποιμένα λαῶν, 

θύνοντ᾽ ἐν προμάχοισιν, ἐναίροντα στίχας ἀνδρῶν, 
τόφρ᾽ ἀναχωρείτω, τὸν δ᾽ ἄλλον λαὸν ἀνώχθω 

μάρνασθαι δηΐοισι κατὰ χρατερὴν ὑσμίνην. 190 
Αὐτὰρ ἐπεί χ᾽ ἢ δουρὶ τυπεὶς, ἢ ἡ βλήμενος ἰῷ, 
εἰς ἵππους ἅλεται, τότε οἱ χράτος ἐγγυαλίξω, 

χτείνειν εἰσόχε νῆας ἐϑσσέλμους ἀφίκηται, 
δύη τ᾽ ἠέλιος χαὶ ἐπὶ χνέφας ἱερὸν ἔλθη. Ἢ ᾿ φ Υ Ἢ 

ἃ Η . Δ » Ὕ 
Ὡς ἔφατ᾽" οὐδ᾽ ἀπίθησε ποδήνεμος ὠχέα Ἴρις, 195 

- Ὰ 3. 5 , ΜΕ ΦΡΥ ΥΎ ΕΣ Ψ βὴ δὲ χατ᾽ ᾿Ιδαίων ὀρέων εἰς Ἴλιον ἱρήν. 

βαθινόθ 5562 νἱῖ6. 1,6 Ἰϊοπ 1ὰ ϑαϊϑιῖ, οἱ 1ὰ ἀέ- 
γΟν8 56υΐθ, 1.ἃ ΘΟΠΊρΓ Ιθοη, ουπηπη6 ἀἰϊξ 

Θᾶρποι, ρογῖθ ϑιν ἰὰ {πἰΐ πηόπιο, δὲ πὰ}}6- 
τηθηΐ 850} ἰ6 Ποιιῦγα 665 νἹοτ]πη65.  ᾽ ἃ] οτιἕθ 

416 ᾿Ἔχργεβδῖοπ αἰὲν ἀποχτείνων τὸν ὀπί- 
στατον ΘΟΥΓΕϑροπα οὀχδοίθμηθηξ ἅμ 5615 4116 
ΠΟῖι5. ἀοπποηβ ἃ ἰῇ (1ὰ ἀργπιὸσα ἀδπ5 1ὰ 
[αϊ6 σέπόχα] ). 

478. Αἰὲν ἀποχτείνων.... Οπ ἃ νὰ 66 
γε ῦ5, ΠῚ, 342, ἀρρ!πᾳᾳαέ ἃ Ηδοῖΐον. 

179-180. Πολλοὶ δὲ.... ὙδΥ5. πιᾶγπι65 
ἀ᾽ ἀϑιόγιβαμθ5 δὲ αὉΡ6]5. ἀλη8 16 πιὰπιιβογιῖ 
ἀ6 Ὑεηῖβθ. Νίαϊθ, 401 φαΐδῃ ἀϊ56 1ὰ ποῖ 

ἀ᾽ αἰμέξοδβθ, 115 βδοπὲ ἀιι5ϑὶ 16 η ἂἃ ἰθιν μἷαθθ 
οὶ φαΐδὰ οἰαπὲ ΧΥ͂Ι, οὐ Ατιβίασαιθ 165 
ΤΘηνοΪο, δὲ οὰἁ ᾿'οπ δὴ ἔγνοια [65 ΤΠ Θ ΠῚ Ὑ65 

ἀϊδρειϑόβ (1ὅ9, 379, 699). ΑΥἸδ[ορΠᾶπὸ ἀθ6 
ΒΒ χάπο6 οοπάδμηηαϊξ [6 ΡΥΘΙΏΙΘΥ ἀ6 ο65 ἀθιιχ 
νο 5, δὲ τηλ!πἴοπαῖς 16 δθοοηά, Δέποάοία [65 
ἀνα  ΒαρΡΡΥΙμό5 ἴοιι5 [65 ἀειχ. 

1484, Οὐρανόθεν, ἀτι εἰε], ο᾽ 65ι-ἃ -αἰγ6 
ἄπ βοιηπιοῦ ἰ6 ρ]5 ἐϊενό ἀθ ['ΟΪ γπιρθ, 
41 ἐΐαιξ ἀὰπθ εα αυ οπιὸγθ Ἀρρδε|16 
Ι6 οἷο], ἀδπ8 ἰὰ χόρϊοπ ϑβιιρόγιθαγθ ἃκχ 
Πυᾶρθ5. 

186. Βάσχ᾽ ἴθι, ταυτο]ορὶθ δχριθϑϑῖνθ, 
οοΙηπιθ ἀϊ Αὐιϑίαγααθ. Τ γαπηΐοη ὀουϊναϊξ, 
6 τῇ 868] πηοΐ, βάσχιθι. Νίοαπον τϑρὰγ- 
ἀαῖϊ, ἴθι δομηπιθ ἀπ Δάνευθ. --- Ταχεῖα, 
Δα] α ρῬοὰν ᾿᾽δάνουθρθ. δοόγεζ, ὙΠ, 
999, 1ὰ ποῖδ 50} οϑίϊζε ἐριτῃὲϊο. --- Τὸν.... 
μῦθον. οοἴΐα. ΡῬΆΧΤΟΙΘ : ὁ6. πιρδϑᾶρθ; ἰὰ νο- 
Ἰοηϊό 486 76 γαὶδ ΘΧρυΥΙΠΙΘΡ. 

ι91. Ἢ δουρὶ τυπεὶς, ἢ βλήυενος ἰῷ. 
ἈδμάγΩ6 2 ἰὰ αἰ όγοποο ἀ85. νουθθ5, 5ι1- 
νηΐ 1ὰ αἰ όγοποθ ἀ65. ἅσπιθ5, ΑὙβίαγα 6 : 

ἡἣ διπλῆ, πρὸς τὴν διαφορὰν τοῦ τύψαι 
χαὶ βαλεῖν. 

192. Ἅλεται «τι 5] πο, μοὰν ἅλη- 

ται. --- Οἱ, ἃ αἱ; ἃ Ηδοῖον. 
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δ΄ δὰ ΠΛ Δ'Ἕ ὦ “ Ὧω 
Εὗρ᾽ υἱὸν Πριάμιοιο δαΐφρονος, ᾿Εχτορα δῖον, 
ς » ἃ. “ - ἑσταότ᾽ ἔν θ᾽ ἵπποισι χαὶ ἅρμασι χολλητοῖσιν᾽ 

" ͵ 

ἀγγ οὗ δ᾽ ἱσταυξνη πουοσέοη πόδας ὠχέχ Ἴοις᾽ ΥΧ ν μιε ὶ προ Υ̓ ὶ ἐν Ὅιὰς : Ὑ ΣΦ 

Εχτορ, υἱὲ Πριάμοιο, Διὶ μῆτιν ἀτάλαντε, 900 

Ζεύς με πατὴρ προέηχε, τεὶν τάδε μυθήσασθαι. 

Ὄφρ᾽ ἂν μέν χεν ὁρᾷς Ἀγαμέμνονα, ποιμένα λαῶν φι μὲν χὲν ὁρᾷς ΔΎΟαμεμ , ὌΝ, κἀς, 
᾿] 

θύνοντ᾽ ἐν προμάχοισιν, ἐναίροντα στίχας ἀνδρῶν, 
ὶ 

ἤ τόφρ᾽ ὑπόειχε μάχης, τὸν δ᾽ ἄλλον λαὸν ἄνωχθι 
΄ « 

μάρνασθαι δηΐοισι κατὰ κρατε 
Ἁ Αὐτὰρ ἐπεί χ᾽ ἢ δουρὶ τυπεὶς, 

οὴν ὑσμίνην. 20ὅ 
ἢ βλήμενος ἰῷ, 

εἰς ἵππους ἅλεται, τότε τοι χράτος ἐγγυαλίξει, 

χτείνειν εἰσόχε νῆας ἐὐσσέλμους ἀφίχηαι, 
ἊΝ ς 5 

δύῃ τ᾽ ἠέλιος χαὶ ἐπὶ χνέφας ἱερὸν ἔλθῃ. 

Ἡ μὲν ἄρ᾽ ὡς εἰποῦσ᾽ ἀπέδη πόδας ὠχέα Ἴρις" 
Ο.- ΔΊ. “ 
ἔχτωρ ὁ ἕ 

210 

ἐξ ὀχέων σὺν τεύχεσιν ἄλτο χαμᾶζε, 

πάλλων δ᾽ ὀξέα δοῦρα κατὰ στρατὸν ᾧχετο πάντη, 

ὀτρύνων μαχέσασθαι ἔγειρε δὲ φύλοπιν αἰνήν. 

Οἱ δ᾽ ἐλελίχθησαν, καὶ ἐναντίοι ἔσταν ᾿Αχαιῶν. 

Ἀργεῖοι δ᾽ ἑτέρωθεν ἐχαρτύναντο φάλαγγας. 216 

Ἀρτύνθη δὲ μάχη, στὰν δ᾽ ἀντίοι ἐν δ᾽ ᾿Αγαμέμνων 
.- " ἘΣΟῪ διὰ ᾿ χ' ῃ ς , 

πρῶτος ὄρουσ᾽ ᾿ ἔθελεν δὲ πολὺ προμάχεσθαι ἁπάντων. 

Ἴσπετε νῦν μοι, Μοῦσαι Ὀλύμπια δώματ᾽ ἔχουσαι, 
ὅστις δὴ πρῶτος Ἀγαμέμνονος ἀντίον ἦλθεν, 
“Ἃ μὴ .- Γ , Ρὰ δὴ τ Ὁ Ξ, Ψ, 

ἡ αὐτῶν Τρώων, ἠέ χλειτῶν ἐπικούρων. 220 

Ἰφιδάμας Ἀντηνορίδης, ἠύς τε μέγας τε, 
ὃς τράφη ἐν Θρήχῃ ἐριθώλαχι, μητέρι μήλων. 

198. Ἔν θ᾽ ἵπποισι χαὶ ἅρμασι, ΘχρΥυ68- 
δίοη ἀδάοι]έθ : 5. 16. οἰᾶν απ ἔγαϊπαϊθηΐ 
565 ΘΟΠΘνδιχ, 

2500. Υἱέ ἃ 1ὰ ρῬυθπιηϊὸγθ 5011} 6 Ὀγὸνα, 
γογοι ἰὰ ποίο Υ, 180. 

201. Τεῖν δϑῦ πὸ ἔογ πιο ἀουθπη6. ΡΟΙΙ] 

σοί : ἃ ἰοὶ. 
202-509. "Οφρ᾽ ἂν μέν.... [τ|5 γέρῥξε, 

»εμξωξὶς πιμέαπαϊς, 165 νοὺ5 487-94, 

216. “Βτέρωθεν. Αποίοππο ναγϊαπῖο, χαὶ 

αὐτοί. 

216, Ἀρτύνθη, γδρέϊέμέα 65 ὲ, 56 γάτα Ὀ}1Ὲ. 
Ἐὼπ δα πιοιηθηΐ, [65 ομποο5 48 νἱοΐοϊτθ ρὰ- 

Ῥαϊβϑθηΐ ὄρ 65 465 ἄθιιχ οὐϊόβ. 
218. Ἔσπετε.... Οπ ἃ ἴὰ οδεΐα ἱπνοοᾶ- 

[10π, 11, 484. Ὕογαζ ἰὰ ποῖΐθ 8} 66 

γΘΓ8, 
219, Ἀντίον, νμῖρο ἀντίος. δολοίϊες : 

Ζηνόδοτος χαὶ Ἀριστοφἄνης, ἀντίος" 
Ἀρίσταρχος, ἀντίον, διὰ τοῦ ν. : 

231. ᾿Ἰφιδάμας. Τρ} ]ἀαπηὰ5. δὲ ᾿ποοππιι. 

222. Μήλων. ΖΔέποάοιϊςο, θηρῶν. 
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Κισσῆς τόνγ᾽ ἔθρεψε δόμοις ἔνι, τυτθὸν ἐόντα, 

μιητροπάτωρ, ὃς τίχτε Θεανὼ χαλλιπάρῃηον. 
“15 τ 2 ᾽ν ἐμ Α ἤ ο Αὐτὰρ ἐπεί δ᾽ ἥδης ἐρικυδέος ἵχετο μέτρον, 

αὐτοῦ μιν χατέρυχε, δίδου δ᾽ ὅγε θυγατέρα ἥν᾽ 
γήμας δ᾽, ἐκ θαλάμοιο μετὰ κλέος ἵκετ᾽ Ἀγαιῶν, 
σὺν δυοχαίδεχα νηυσὶ χορωνίσιν, αἵ οἱ ἕποντο. 
γγιλ Ν Ψ δ Ἃ Ἷ - “ὦ 
Τὰς μὲν ἔπειτ᾽ ἐν Περχώτῃ λίπε νῆας ἐΐσας, 

αὐτὰρ ὁ πεζὸς ἐὼν εἰς Ἴλιον εἰληλούθει " 230 

ὅς ῥα τότ᾽ Ἀτρείδεω Ἀγαμέμιονος ἀντίος ἦλθεν. 

Οἱ δ᾽ ὅτε δὴ σχεδὸν ἦσαν ἐπ᾽ ἀλλήλοισιν ἰόντες, 
Ἀτρείδης μὲν ἅμαρτε, παραὶ δέ οἱ ἐτράπετ᾽ ἔγχος" 

᾿ἰφιδάμας δὲ χατὰ ζώνην, θώρηχος ἔνερθεν, 

νύξ᾽ " ἐπὶ δ᾽ αὐτὸς ἔρεισε, βαρείῃ χειρὶ πιθήσας 2890 

οὐδ᾽ ἔτορε ζωστῆρα παναίολον, ἀλλὰ πολὺ πρὶν 
ἀργύρῳ ἀντομένη, μόλιθος ὡς, ἐτράπετ᾽ αἰχμ'ή. 
Καὶ τόγε χειρὶ λαδὼν εὐρυχρείων Ἀγαμέμνων 

ἕλχ᾽ ἐπὶ οἱ μεμαὼς, ὥστε λίς" ἐκ δ᾽ ἄρα χειρὸς 

σπάσσατο᾽ τὸν δ᾽ ἄορι πλῆς᾽ αὐχένα, λῦσε δὲ γυῖα. 280 

Ὡς ὁ μὲν αὖθι πεσὼν χοιμήσατο χάλχεον ὕπνον, 

220, Θυγατέρα ἥν. ΙΡΒΙἀΑπιαβ, 815 46 
ΤΒόδπο, ναὶ ἄοημς ὀροιβό, οοπηπηθ Π]ο-- 

πηδάδ, 8388 ῬΥΌΡΓῈ ἰαπΐία, 

227. Μετὰ χλέος.... ᾿Αχαιῶν, νεγ5 16 
θχγαϊε ἀδ5 Αομόθῃϑβ : ἃ ἰὰ ποῦγυθὶ]α ἀθ 1᾿6χ-- 
Ρέαϊεϊοπ ἀ65 αἀτθοβ οοπίτο Ττοῖθ. ΠΙάγιμη : 
μετὰ τὴν ἀχοὴν τῆς ἐπιστρατείας τῶν 

Ἑλλήνων" χληδόνα ἢ φήμην ἀχούσας, 
ὅτι ἐπεστράτευσαν τῇ Τροίᾳ. ὕονα2 ρΡ]τι5 
Ρᾶ5, νϑὺβ 587, μετὰ.... ἐρωήν. -α ΤΥ ἃ 
ἘΠ ΒΟΌΥΘΗΙΡ 46 66 ρΡαᾶββδᾶρθ, ἀδη5 [65 νεῦβ 46 
γιρρΊο, πόϊάε, Χ, 719-720 : « επεγαῖ 

« ΔΓ {15 ΟοΥ τὶ ἀ6 πθιι5 Αοτοπ, Οσδῖτ5 
« οπιο, Ἰηΐβοϊοβ μα π6η5 ργοίπριβ ἢ πιο- 
«ὩφΦόοϑ8, » 

529. Ἔν ΠΠερχώτῃ. Ῥενοοία ἐξαϊξ ὧπ 
Ρογί 80. 1 Ἤθ]οϑροπί, δηΐγσ ΑΡργυγάοβ δὲ 

Τιαταρβᾶααο. 

2384, Κατὰ ζώνην, ἃ 1ὰ οοἰπίαγο, οἾ65[- 
ἃ-αἴτο ἀλη5 ἰὰ ραγθ ἀπ οο}08 Οὐ 58 ΡΪδδθ 

Ιὰ οοἰπίαγθ, ΑΡΟ]]οπῖτ5. : ὁ περὶ τὴν γα- 
στέρα τόπος. 

230, Ζωστῆρα. ογοι ἰὰ ποίο ἸΥ͂, 132 
Ξὰν ζωστῆρος ὀχῆες. 

287. ᾿Ἀργύρῳ, ἸΓἀγρεπέὲ, ο᾽ οδι-ὰ- αἴνὸ 165 

ΡΙάαιιθ5. ἀἄγρθηῦ αὶ σαν πΙϑδαϊθηΐ [6 δοῖπ- 

ΤΌΓΟΠ., 

289. Ὥστε λίς (νεῖρο, λῖς). 1] ἔλαξ 1᾽6π- 

ἴθπάγα, 56ῖοπ [65 Αἰθχαπάσγιηβ, ἀπ [θη [{ἰ-- 

γίθαχ ἀ᾽άνοῖν ἐϊό Π]655ό. ϑδολοίϊος : χαὶ οἵ 

λέοντες γὰρ ἐφαρπάζουσι τῶν χυνηγετῶν 
τὰ δόρατα. ΟἾ ἐδὲ ἐπ΄ 66 56Πη5 416 ὙΊΓΡΡΙΘ ἃ 
ἀένεϊορρέ Ιὰ οοτηραταΐβοπ (πόα, ΧἼΙ, 4) : 
«...-. Ῥαποιαπη {1815 1Π ἈΥΥ]58 ΘΔ ΠΟΙΤΙ5 

« 116 ρσγᾶνὶ νϑπαπίππῃ ψαΐπθ ΡῈ ΡΘοίτι5, ΤΠ 

« ἀθιλατη τηονϑῖ ἀσπὰ ἰθ0, σαπάοίαιθ εο- 

« τπηαηΐο5 Εχοι δ η5 ΘΟΡυ 106. ἴογοβ, ἤχαπι- 

« 406 ἸαΐγΟΠ15 [πηρανῖάτι5 ἔγαπρτΐ ἰθ]ατη, οἱ 

« ἔγϑιηϊξ. ΟΥΘ. ογπθπίο, » Νίδὶβ 1] οϑὲ θΐθη 

ῬΤΌΡΆΡ]6 «υ᾽ Ηοπηὸνθ, δἢ ἀἸἰβαπί, ΦΟ)Ὀ)16 τε7ὺ 

ἰΐοη, ἃ νουϊὰ αἰγ6 βθαϊοιηθηῖ : ἄρθς τι7ι6 

ἤδνοθ ἐννόει ίθ, Ἐβοθυίοη. ὀογίναϊς λῖς, 
ἅγϑο [6 οἰγοομῆοχο: πηὰ15 Αὐ]ϑίαυιιθ [ας ὁ 

τοὶ οχγίοπ, Ηόγοάϊοη : ὁ μὲν Ἀρίσταρχος 
ὀξύνει, ὁ δὲ Αἰσχρίων περισπᾷ. 

241. Ὡς ὃ μεὲν.... ΙΣΡΊ6, ἰπόϊάο, Χ, 
74 : « ΟΙΙ᾽ ἀρὰ (165. ΟΟυ]05. δὲ [ουγθιιβ 

« προ ϑοιηηιι5, » 
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οἰχτρὸς, ἀπὸ μνηστῆς ἀλόχου, ἀστοῖσιν ἀρήγων, 
χουριδίης, ἧς οὔτι χάριν ἴδε, πολλὰ δ᾽ ἔδωχεν᾽ 
πρῶθ᾽ ἑχατὸν βοῦς δῶχεν, ἔπειτα δὲ χίλι᾽ ὑπέστη; 

αἶγας ὁμοῦ χαὶ ὄϊς, τά οἱ ἄσπετα ποιμαίνοντο. δι Ὁ 

Δὴ τότε γ᾽ Ἀτρείδης Ἀγαμέμνων ἐξενάριξεν, 
͵ ““ ΝᾺ Ν δ 5, Τὰν ΤΣ 3 “- γω 

βὴ δὲ φέρων ἄν ὅμιλον Αχαιῶν τεύχεα χαλά. 
ε Ἶ " ΟῚ ΙΝ ἀν" 

Τὸν δ᾽ ὡς οὖν ἐνόησε Κόων, ἀριδείχετος ἀνδρῶν, 

πρεσδυγενὴς Ἀντηνορίδης, χρατερόν ῥά ἑ πένθος 

ὀφθαλμοὺς ἐχάλυψε, κασιγνήτοιο πεσόντος. 200 

Στὴ δ᾽ εὐρὰξ σὺν δουρὶ, λαθὼν ᾿Αγαμέμινονα δῖον. 
“ Ὰ -" »] - “7 - νύξε δέ μιν κατὰ χεῖρα μέσην, ἀγχῶνος ἔνερθεν 

» ᾿ Δ Ὅν - ὃ Χ ΗΥ̓Σ Ἴ ἀντιχρὺ δὲ διέσχε φαεινοῦ δουρὸς ἀκωχή. 
Ῥίγησέν τ᾽ ἄρ᾽ ἔπειτα ἄναξ ἀνδρῶν ᾿Ἀγαμέμινων᾽ 

ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ὡς ἀπέληγε μάχης ἠδὲ πτολέμοιο, 200 

ἀλλ᾽ ἐπόρουσε Ἰκόωνι, ἔχων ἀνεμοτρεφὲς ἔγχος. 
Υ ἘΝῚ» δά , ΝΟ, 
τοι ὃ ἰφιδάμαντα χασίγνητον χαὶ ὁπατρον 

ο δι Ἁ Ὰ ἘΥΝ ἢ ῇ -ἾἌΟΥ ᾿ 

ἕλχε ποδὸς μεμαως, χαὶ ἀὕτει πάντας ἀρίστους " 

τὸν δ᾽ ἕλχοντ᾽ ἀν᾽ ὅμιλον ὑπ᾽ ἀσπίδος ὀμφαλοέσσης 
οὔτησε ξυστῷ χαλχήρεϊ, λῦσε δὲ γυῖα. 

“48. Ἥς οὔτι χάριν ἴδε, ἀοπῖ 1] παναϊε 
Ρᾶ5 νὰ ͵ὰἃ γὙθοοηη 558 Π06 : ΔΓ ἰ4Ὲ6]16 1] 
π᾽ἀναῦ ρμ45 ἐϊό ραγέ 46 γεΐοιιν. Ν᾽ ἀγαπΐ νέοι 

46 Ρεῖι 46 Ἰουγβ ἅγϑὸ 6116, δὲ πδῃ ἀγδηΐ 
Ροϊπὲ δὰ ἀ᾽δηΐαηϊβ, 1] ἀναῖῦ αι 565 4015 6ἢ 

ῬΡαγα Ρεγίο. Επβίαα : μάλιστα δὲ χάρις 
ἐνταῦθά ἐστι τὸ ἐχ τῆς τεχνοποιΐας χαὶ 
μαχρᾶς συμιιώσεως χαλόν. 

246. Τά οἱ ἄσπετα ποιμαίνοντο, «υϊ 
Ραϊβϑαϊθηῦ ΡΟῸΡ ἴα] Ἰπα 10 1}0}65 : ἀοπῦ 1] ρμο5- 

βόααϊδ 465 ἐγοιρθαιχ ππου ΓᾺ0]65. 
248-968, Τὸν δ᾽ ὡς οὖν.... 1,6 σοπιβαῖ 

ἄς νοι οἱ ἀ᾽ Αραπγθισποι ὀΐαϊϊ τη (65 511- 
7615 γθργόβομπτόβ 5 6 οοὔ να 4 Ονὐμϑόϊιιβ. 
Τ αυτἰδὲρ ναὶ τηἷθ ἃ 505 Δ 5- τ 1 ἀ65 1η- 
ΒΟΓΙΡΙΟΙΩ5 αὶ π6 ᾿]5ϑδθηΐ ἀποιη ἀοαΐα 511 

66 ῬΡοϊηΐ. ΤΠ] Υ ἀναϊΐ, ἃτι- ἀθϑϑι15 ἀπ σαάανγα 
αΙρΙΠἀαπιὰβ : ᾿φιδάμας, οὗτός τε Κόων 
περιμάρναται αὐτοῦ. 1] Ὑ ἁναϊϊ, 5. 16 
Βούο Ιου ἀ᾽Αρδιμθπιποη : οὗτος μὲν Φόδος 

ἐστὶ βροτῶν, ὁ δ᾽ ἔχων Ἀγαμέμνων. Ῥαιι- 
58 185, 4] ἃ ἰγηϑοῦὶ 665 ἀθιχ νου5, ΠΟΙῚ5 
ἈΡΡιΘ Πα 4ὺ6 Ἰ᾿ ἀγεἰδίθ ἀναὶϊξ ἀοπηό ἃ Φόθος 

2600 

πὸ τοί ἀ6 Ἰΐοπ. (είς ἤρατο ἐξαιϊξ ρνορᾶ- 
Ὀ]απιθπὲ ἀἀπ5 ἴθ ομαπὴρ ἀπ θοπο ον, Ἰὰ οὰ 
Ἠοιηδγα π᾽αναϊῦ τη8 416 65 ᾿οϑβϑεῖίεβ ἐ8 
πχόία]. Ῥαιβαηϊαθ π6 Οἷξ σἱοπ ἀ6 Δεῖμος 

πὶ 46 ἰὰ ἀουβροῃθ. 1] εϑὲ ργόθαθ}]6. 416 

Φόδος ὀϊαϊε ἰὰ 5616 ἤσαν τϑργόβθηϊόα 
Ῥὰγ 16 βου!ρίθαν. δι ἰῈ θοῦ ον α᾽Αρὰ- 

ΤΠΘΙΔΠΟΙ. 
248. ᾿Ἀριδείχετος ἀνδρῶν, ργϑοίατιιδ 

ἐμίον" νίγοσ, ἩΠΠαδῦνθ ῬάγΠὶ 165 ΚΌΘΡΓΙΘΥΙΒ. τα 
Ος οομ, {5 αἷπό α᾽Απίόπον, π6 ποι δϑὲ 

Ρὰ5 Ρ]ιὰ5 ἐοππα 416 50η ἔγὸγθ. 
261. Ἐὐράξ, ΟΡ] χαδπιθπξ : ἀ6 οὐϊό. 1,65 

ΒΡΑΓΤΩΠῚ Δ] Γ]ΘΠ5. σΊΟΟ5 1 ἸἀΘπ 1 Παϊοηΐ ἃ πλευ- 
ράξ. ΟἾδδὲ ραιϊὸς αὶ ἀόνινό ἀ᾽ εὖρος, ἰαᾶγ- 
Θθαχ; οὰχ ἰὰ ΑΛ ΚΘ π᾽οδὲ Ὡἰ δα ἀνδηΐ ἢὶ 

6. ἈΡΓΙὸΓΘ, Πιὰῖ5 Ρὰγ οὐϊό, 
256. ᾿Ανεμοτρεφές, ποιιχιῖὶθ μὰν [6 νηΐ: 

6116 ἀπ νϑηῦ: γὰρ άθ οοιηπηθ ἰὸ νϑηΐ, Ὅ] - 
ἄγπιθ : τὸ χοῦφον χαὶ εὐχίνητον, [ΠΥ ἃ 
4᾽ ἀυτρ65 Ἰητου ργόξα 5. ποθ π65; οο]]6- οἱ 

ποϊαμημηθηΐ, 41 56 Π}}}}6 ἢ Ρθιι ᾿ἰχανρδ : 

ἴαϊτο ἀαῃ 015 ποινγὶ μὰν 16 νϑηΐ, (ον τό 
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τοῖο δ᾽ ἐπ᾿ Ἰφιδάμαντι χάρη ἀπέχοψε παραστάς. 
Ἔνθ᾽ Ἀντήνορος υἷες, ὑπ᾽ Ἀτρείδη βασιλῆϊ 

, " ἤ Ψ Ὰ, 397, ο " 
πότμον ἀναπλήσαντες, ἔδυν δόμον Αἴδος εἴσω. 

Αὐτὰρ ὁ τῶν ἄλλων ἐπεπωλεῖτο στίχας ἀνδρῶν, 
ΝΜ τ ) Μ , , 

ἔγχεϊ τ᾽ ἄορί τε, μεγάλοισί τε χερμαδίοισιν, ο65 

ὄφρα οἱ αἷμ᾽ ἔτι θερμὸν ἀνήνοθεν ἐξ ὠτειλῆς. 

Αὐτὰρ ἐπεὶ τὸ μὲν ἕλχος ἐτέρσετο παύσατο δ᾽ αἷμα, 
ὀξεῖαι δ᾽ ὀδύναι δῦνον μένος Ἀτρείδαο. 

Ὡς δ᾽ ὅτ᾽ ἂν ὠδίνουσαν ἔχη βέλος ὀξὺ γυναῖχα, 

δοιμὺ, τό τε προϊεῖσι μογοστόχοι Εἰλείθυιαι, 210 
Ἥρης θυγατέρες, πιχρὰς ὠδῖνας ἔχουσαι" 
[ὰ -Ὁ " - δ᾿ 

ὡς ὀξεῖ᾽ ὀδύναι δῦνον μένος Ἀτρείδαο. 

ΡΣ ἰ6 νεηΐ, οἰ δϑι-ἀ-αγθ ἔα ἀπ οἱ5 
ἄυγ εἰ 501146. 

806. Ἀνήνοθεν (σουϊαϊ:) δὲ, ϑδαϊναηΐ 
406] χαθ5- ἀπ55) ὑπ6 ἔογπηθ ἀ᾽ ἀνῆλθε, ἀογῖθη 

ἀνῆνθε. 1 νἱοπΐ, βαϊναηΐ αἀ᾽λαΐγ 65, ἀπ νου θ6 

ἄνθω, ἀνέθω, ἀ᾽ οὰ 5οτξ ρᾶγει]!οπιθηΐ ἄνθος. 
Θναπυπαΐξοὶ εορέαπί, ἌΟΥΘΖ ἰὰ ποῖθ 11, 

319 500 ἐπενήνοθε. 
2367. Τὸ.... ἕλχος, σοἔξα ρ]αϊθ : [ἃ 8]65- 

ΒΓ. 486 1πἰ ἀναϊῖ [αϊτο Οοοη. 
268. Δί(έ) ἐφαϊναιε ἃ τύτε, αἴον5. ---- ΟΠ 

ποῖδ ἰοὶ 1ἴὰ }ιιϑῖθβϑϑθ ἀφ 1 ϑεγναΐίοπ ραΐμο- 
Ἰορίᾳαο. ΟἾεδῦ χυδπὰ 16 βϑᾶπο 66556 46 οοι- 

1εγ ἀε ἰὰ θ]εδϑιγο, 416 ἴὰ ἀοα!θαν 56 ἴαϊδ 
56 Π 1 οἷ 5᾽δχδϑρὸγθ, (δ 4ὶ ἐΐαϊξ ᾿πᾶρΓοὰ 
οὐ τοϊόγαθ!6 ἀθνιθπὲ ροϊρπαπῖ, δὲ Ὀθηῖὸς 

Ἰπτο]όγα ΕΪ6. 

370. Μογοστόχοι. Οπ γαάυδ : ραγέμειηι 

ῥγϑοίάθο, Ἔχ ρυβϑδίοη ἴτοὺρ νᾶριθ. Ἠέγοάιθη 

ΘΧρΡΙ Ια. ΡουγΖαοὶ ο6 ποῖ ρογίθ 1᾿ἀροθηΐ 
5} [ὰ Ῥόπυϊ ἐπε: Ἀρίσταρχος παροξύνει" 

δραστιχὴ γὰρ, φησὶν, ἔννοιά ἐστιν. οὐ 
γὰρ αἱ Εἰλείθυιαι πάσχουσιν, ἵνα προ- 

παροξήνωμεν, ἀλλ᾽ ἐνεργοῦσι χατὰ τῶν 
τιχτουσῶν. Επρίαι!δ αἴ 1ὰ τηόπηθ ἢ ο86 : 

τὰ γὰρ τοιαῦτα τῶν συνθέτων, ὥς φασιν 
οἱ παλαιοὶ, ἐνέργειαν ὑπισχνούμενα, παρ- 
οξύνοντα', εἰ μὴ χανὼν ἄλλος χωλύει. 

1 εχρτγοβϑίου ἀ Ἠῤγοάϊεη, ἐνεργοῦσι χατὰ 
τῶν τιχτουσῶν, ΡΥοΟινγΘ 46 66 ΘΟΙΏΠΊΘη- 

[αΐθῦ ργθπαὶξ μογοστόχοι 6 ππϑαναῖ56 
Ρᾶγξ, (δρεπάδηςξ ἀ᾽ Δα Γγ65 σ ΤΏ ΠῚ ΔΙΓΙ6Π5 οἠΐ 
βιρροβό, οὐ ρϑαΐ ἀΐγε δὰ ἀόριε ἀ᾽ Ποπιὸγε, 
46 ο΄ ΐαϊξ ὧπ6 ὀρ!τπδὲς αν γα] 6. ΑΡο]- 
Ἰοπίαβ : μογοστόχος᾽ ἣ μογοῦσα χαὶ πο- 

νοῦσα περὶ τοὺς τόχους. ἨόδγοΙϊι5 οἱ 
ἘπδέλιῃΠθ. σέρδξἕθπε οθίξθ Ἰηΐουργόϊαϊιοη ; δὲ 
165 πηοάθγῃθϑ ΘΧρ!!]ο πὲ σόπόγαϊθπηθηΐ θη 8 
5615, Νδ!5 1] δοὲ ἐν! ἀθηΐ χυἷοὶ 165. ΠῚ γ]65 

πθ δοηῦ μοῖπὲ γοργόβθηϊόθθ οοιηπηθ αἰ δηξ, 

ἀϑϑιδίαηϊ,, δοιϊασθαπὶ 65. [ΘΠ] Π165 αι η5. 165 

ΘΟυο ἢ 65 ἰὩοσΊθιιβ65. Οὗ δϑὲ τοαξ 16 ςοπίγαϊγο, 

Αὑνευβ ΧΙΧ, 19, Ηοπηὲδνα πο πἰγ6 588 ρΡθηδόθ 
ἅγθο Ἀ]1ι5 αν άθῃμοθ ὅβοογθ. Τὰ, 165. ΠῚ- 

ἔμ γ165 5οηῦ ῬΥ]565 ῬΟῸΓ 65 ἀουϊθιιγϑ τη 165 
ἀε ᾿᾽ επί απ θπιθηῖ.---- Εἰλείθυναι. (65 ἀέθϑϑβϑϑ 
π᾿ οπὲ ροϊπί 46 ἰέσοεπάδ, δὲ βδοπὲ ὑπ6 ρεῖ- 

ΒοΠΠἰΠοαΐοπ ἔοτγε ᾿τηραγίαϊϊθ. Ἠοπιὸχα ἀϊξ 
Ἀ551. 1 ΠΠΠΠγ16., ἂὰ 5: ΠΡΌ ΟΡ. ΑΥϑζαγαθ : 

ἣ διπλῆ, ὅτι τότε μὲν ἑνικῶς, τότε δὲ 
πληθυντικῶς Εἰλειθυίας λέγει" ἀριθμὸν 
δὲ αὐτῶν οὐδὲ ὀνόματα παραδίδωσιν, 
ὥσπερ οὐδὲ Μουσῶν. ϑιυίναηξ Ἠόδιοάε, 
1] πἾὟῪ δὴ ἃ σαυΐμπθ, 8|16 46 Τυρίτον δὲ 46 
ΤΖαποπ. ὧπ 5αἰῦ Ζὰ6 ὰπὸπ ρυόβι δι ἃὰ 
πηδυϊᾶρσθ, Υ Ο]ὰ ΡΟΙΡΠΠΟΙ 6116 ἃ ἀπ {|16, οἷ 
465 1165, 41 ργόβιάθηϊ ἃ 1ὰ πῃ αἰβδᾶποο ἀ65 

οηΐαμπίβ. -ττ 1,65 νϑῦβ 269-371 ὀϊαϊθπὶ [ἀ-- 
πλθιιχ οΠ67 165 ἃποίθηβ. Β]αἴαναιθ, ἤογαῖος, ἢ 

Ρ. 496, Ὦ : « [μ65 δπηπι85 ἀϊβθηΐ 416 6 
ῃἾεδὲ μοϊμξ Ηοπιὲγθ 4] ἃ ὀογιξ οἷα, πηδὶβ 
της Ἠοπηόχἀθ 41 ἀνα δπίαηϊό, οἷὐ αι] 
ὀταῖϊξ ὁποοσο ἀδη5 165 θα θαγ5, » 

472, Ὃξετ᾽ ροὺν ὀξεῖαι. Οεέία ἐϊιβίοη 

δϑῦ ᾿πΡ 5510}, 56105 4π6] 4165 ΡΒ] Ο]ορ 65. 
1 αἰρμποηραθ αὐ π6 5᾽ 6Π146 θα οἴει α΄ ον- 

ἀἰϊπαῖγα 4116 ἀδπ5 165 νϑυθ 65. ΒΘΏ 6 Υ σου σ 6 

6η πιεϊίαπί, ἃ βίπρα! ον, ὀξεῖ ὀδύνη δῦ - 

νεν. Βοῖία ργοόοροβθ 46 ἴἴτο ὀξέαι, ἀ]55:}- 
Ιαῦ6 μὰν ϑυπίζοβο. 1, 1550 5 [Ὰ νυ]ραίο. 

Ι- 26 
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ΔΝ - 2 Ἐς δίφρον δ᾽ ἀνόρουσε, χαὶ ἡνιόχῳ ἐπέτελλεν 
νηυσὶν ἐπὶ γλαφυρῇσιν ἐλαυνέμεν " ἤχθετο γὰρ κῆρ. 

ΝᾺ ͵ ΕΝ .. “" - 7 

Ηύσεν ὃε ὀιαπρύσιον Δαναοῖσι γεγωνὼς" 210 
τ 2 ε " Ὁ ἮΝ 

Ω φίλοι, Ἀργείων ἡγήτορες ἠδὲ μέδοντες, 

ὑμεῖς μὲν νῦν νηυσὶν ἀμύνετε ποντοπόροισιν 

φύλοπιν ἀργαλέην, ἐπεὶ οὐχ ἐμὲ μητίετα Ζεὶ Ἢ ΟῚ ἃ ἢ ᾿ ιν δ᾽ ν μ. μ. Ι υς 

ν 

εἴασε Τρώεσσι πανημέριον πολεμίζειν. 

Ὡς ἔφαθ᾽ - ἡνίοχος δ᾽ ἵμασεν καλλίτριχας ἵππους 980 

νῆας ἐπὶ γλαφυράς τὼ δ᾽ οὐκ ἄχοντε πετέσθην ᾽ 
ἄφρεον δὲ στήθεα, ῥαίνοντο δὲ νέρθε χονίῃ, 

τειρόμενον βασιλῆα μάχης ἀπάνευθε φέροντες. 
7 το ΡῚ 3. 

Ἕχτωρ δ᾽ ὡς ἐνόησ Ἀγαμέμνονα νόσφι χιόντα, 

Τρωσί τε χαὶ Λυχίοισιν ἐχέχλετο, μαχρὸν ἀύσας᾽ 285 

Τρῶες χαὶ Λύχιοι, χαὶ Δάρδανοι ἀγχιμαχηταὶ, 

ἀνέρες ἔστε, φίλοι, μνήσασθε δὲ θούριδος ἀλχῆς. 

Οἴχετ᾽ ἀνὴρ ὥριστος, ἐμοὶ δὲ μέγ᾽ εὖχος ἔδωχεν 

Ζεὺς ἹΚρονίδης. Ἀλλ᾽ ἰθὺς ἐλαύνετε μώνυχας ἵππους 

ἰφθίμιων Δαναῶν, ἵν᾽ ὑπέρτεροι εὖχος ἄρησθε. 290 
8 5. ΤΆ 7 Νἷ χ Ἐν Ὡς εἰπὼν ὥτρυνε μένος χαὶ θυμὸν ἑχάστου. 

Ὡς δ᾽ ὅτε πού τις θηρητὴρ χύνας ἀργιόδοντας 
σεύῃ ἐπ᾽ ἀγροτέρῳ συὶ χαπρίῳ, ἠὲ λέοντι " 

ὡς ἐπ᾽ Ἀχαιοῖσιν σεῦε Τρῶας μεγαθύμους 
Ἕχτωρ Πριαμίδης, βροτολοιγῷ ἶσος Ἄρηϊ. 295 
Αὐτὸς δ᾽ ἐν πρώτοισι μέγα φρονέων ἐδεβήχει " 
2 δ᾽ 2 ὅγε ε ". Ὁ 5.Ἃ ἐν ὁ ἔπεσ ὑσμίνῃ, ὑπεραέϊ ἴσος ἀέλλῃ, 
ἥτε χαθαλλομιένη ἰοειδέα πόντον ὀρίνει. 

Υ , -“- ) ὦ 5) 
Ἐνθα τίνα πρῶτον, τίνα δ᾽ ὕστατον ἐξενάριξεν 

282. Ἄφρεον οἵ στήθεα πθ εοπιρίθηϊ 
᾿μπ οἵ 1᾽ααἔσθ {6 οομαπιθ α1550}14}068. 

288. Ὥριστος ροιι ὃ ἄριστος, ο᾽ ἐε5ι-ἀ- 
ἄϊντα ἐχεῖνος ὃ ἄριστος : {6 γογἐϊδείπει, 

ἴθ να ]απὲ οπίνο 168 νὩ}]] Δ 15. 

290. Ὑπέρτεροι, νωΐρο ὑπέρτερον. 
ϑολοίϊος : Ἀρίσταρχος, ὑ ππέρτεροι. 

298. Συὶ χαπρίῳ, οομηπηθ συὶ χάπρῳ : 
ῬΟΣΟ-ΒΠΡ]16}, ο᾽ 6ϑἰ-ὰ- αἶγα ϑδηρίϊθι. δ ΟΥΘΖ 
Ὁ]05. Παμπῦ ἰὰ ποῖθ ἀπ νϑὺ5 4100 

4297. Ὑπεραέϊ, αἰόσιιμον" ανείὶ, αὶ 50α{- 
ἢ6. ἀἶδῃ Βαιΐ : αὶ ἔοπά ἀπ μαὰὲ 65. αἷνϑδ. 
7.4 ἰυδἀποίίοη φοιήαπε ατι-ἀἰδϑϑιις εἶδ ποιις 

ΒΘυα Ὁ ̓πβα Ἐϑαπίθ, ΦποΊ 46 ὑπέρ 56 πι}0}}6 πὸ 
ἀοηπθιν 4π6 οδεΐ ἰάέθ. ϑολοίϊος : ὑπεραέϊ" 
ἀντὶ τοῦ, ἄνωθεν φερομένη, ἥτις ἐστὶν 
ἀπαραφύλαχτος χαὶ σφοδροτέρα. ΘΟ ιεὶ - 
4{65-η5 δηϊθηθηξ, μὰν ὑπεραής, 5οι λει 

νἱο]οπηηθῦ, Απὶ τοϑιθ, ὁ6 πιο ὁδὲ ταὶ ἅπαξ 
εἰρημένον. 



{Χ1] 

Ἕχτωρ Πριαμίδης, ὅτε οἱ Ζεὺς χῦδος ἔδωχεν ;. 

ΙΛΊΑΔΟΣ Δ. 40 

900 

Ἀσαῖον μὲν πρῶτα χαὶ Αὐτόνοον χαὶ ᾿Οπίτην, 

χαὶ Δόλοπα Κλυτίδην, χαὶ Ὀφέλτιον ἠδ᾽ ᾿Αγέλαον, 
Αἴσυμνόν τ᾿ Ὧρόν τε, καὶ ἹἹππόνοον μενεχάρμ᾽ ἴσυμνόν τ Ὡρόν τε, χαὶ Ἱππόνοον μενεχάρμην. 

»"" ΗΝ ς - " » 

Τοὺς ἄρ᾽ ὅγ᾽ ἡγεμόνας Δαναῶν ἕλεν, αὐτὰρ ἔπειτα 
πληθύν ὡς ὁπότε νέφεα Ζέφυρος στυφελίξη 900 

ἀργεστᾶο Νότοιο, βαθείῃ λαίλαπι τύπτων " 
πολλὸν δὲ τρόφι χῦμα χυλίνδεται, ὑψόσε δ᾽ ἄχνη 
σχίδναται ἐξ ἀνέμοιο πολυπλάγχτοιο ἰωῆς " 
Ἃ “ Ὰ ΄ γα λον δά - 
ὡς ἄρα πυχνὰ χαρήαθ᾽ ὑφ ᾿Εχτορι ὀάμνατο λαῶν. 

Ἔνθα χε λοιγὸς ἔην χαὶ ἀμήχανα ἔργα γένοντο, 910 

χαί νύ χεν ἐν νήεσσι πέσον φεύγοντες Ἀχαιοὶ, 

εἰ μὴ Τυδείδη Διομήδεϊ χέχλετ᾽ Ὀδυσσεύς" 

Τυδείδη, τί παθόντε λελάσμεθα θούριδος ἀλχῆς ; 
Ἀλλ᾽ ἄγε δεῦρο, πέπον, παρ᾽ ἔμ᾽ ἵστασο" δὴ γὰρ ἔλεγχος 
ἔσσεται, εἴ χεν νῆας ἕλῃ χορυθαίολος Ἕκτωρ. 910 

Τὸν δ᾽ ἀπαμειδόμενος προσέφη χρατερὸς Διομήδης" 

Ἤτοι ἐγὼ μενέω χαὶ τλήσομαι᾽ ἀλλὰ μίνυνθα 
ε 7 ἡμέων ἔσσεται ἦδος, ἐπεὶ νεφεληγερέτα Ζέὺς 

800. Ἕχτωρ... ὙἸΠοΐβοπ, ἀ᾿ ἀργὸβ 16 τηὰ- 
πυβοσιὲ ἀθ ϑηΐβθ, ἀοπηθ, ΘΟΙΠΠΙ6 ἃ ΟΥ̓ 

29ὅ : Ἕχτωρ Πριαμίδης βροτολοιγῷ ἶσος 
Ἄρηϊ. Μαῖδ 1] ΠὟ ἃ ρΡοϊῃξ (6 ποίβ αυὶ ἀϊδ6 
5ὶ οοῖξε ἰθοὸὺῃ εϑὺ ἀ’ Αὐιβίαγαιθ, Οὐ ἐξαϊε 96} 16 - 

ἀθ ἴὰ ραγαάοβθ δ᾽θχδπαγπα: ον ἰ6 568Ὸ- 
᾿ασῖα ἃ οεἷΐϊθ ποῖγθ ψαυϊραΐθ σοιημηθ γἂ-- 

γἱαπία : βροτολοιγῷ ἴσος Ἄρηϊ. γρά- 
φεται, ὅτε οἱ Ζεὺς κῦδος ἔδωκεν. 

801 -ὃ08. Ἄσαϊον.... Απὐορὰη εἰ6. 668 
Θαονυῖουβ, {υ᾿ Ηοπηδιθ ἈΡΡ6|16 ρουγίαπί 465 
οΠοῖβ, π᾽ᾶ 16 τποϊπάγθ ὑΘ ΠΟ η. 

806-906. Νέφεα..... Νότοιο, [65 πιᾶρε5 ἃ 
ΝΝοῖα : 165 πᾶσ ο5 ΔΙ ΠΟ665 Ρὰν 16 Νοῖΐῃιβ. 

806. Ζέφυρος. Οἠ 56 5οινίθηϊ 486 16 

Ζόρῃνγα ἀ᾽ Ἠοπιὸγθ εϑὲ 16 νοπί αὐ Ὁπαβέ, 16 
γοηΐ 465 ριάπα 685 ἰοιηρόΐα5. 

806. Ἀργεστᾶο, νεμΐρο ἀργέσταο. Ἠέτο- 
ἄϊεη : ἀπὸ τοῦ ἀργεστής ὀξυτόνου 

Βοιωτιχὴ γενιχὴ ἣ ἀργεστᾶο, προπε- 
ρισπωμένως. [6 πποῖ ἀργεστής, πὶ π᾽ 65. 
ἄδη5 Ἠοπιὸσα 4απη6 ὀριτΠὸΐθ, ἃ ὁϊό μυὶβ 
ΡΙὰ5 ταν βοὰν [6 ποιὰ ἀμ νθπΐ ραντοιι- 

Που, ἰὰ νϑηῦ ἀπ πογά-οιοϑδῦ. Οἱ δχρ] 6 
66 τποῦ μὰν νείοα. 1] ρᾶγαϊξ βιρπιῆον δίαπο, 
δίαπολάένο, χιΐ αὐιαθ56 ἰδ5 ππμαρος δίωπος. 

Ηόογᾶςο, Ο65, 1, σππ, 15. ἄοῃπο ἂἃὰ Νοΐιι5 

᾿έρπὸξθ αὐ αἰδιιδ, τλὰ15. 1] ποῖ [6 τορυέ- 
56 ηΐθ ΘοΙηΠη6 αἸϑϑιραμπΐ 65 πιιᾶρσαϑο οἵ σθη- 
ἀὰπὲ ἀπ οἷ6] 80οη ἐοϊαῖ: οδ. 401 δδῦ δχδοίθ- 
τηθπξ 16 ουπίγαϊσα ἀθ 66 ΄φυ Ποππὸνα ἃ νοῦ] 
Ροϊπάγθ, (δϑὲ 16 χζέρῃγτε 41] βϑγαϊξ οὶ 
αἰδιιο, οἷ ο᾽δϑῇ Ια Νοΐιᾳ8. «αὶ οδὲ ἀργεστής. 

807. Τρόφι, πουῖτα ἀθ τρόφις, ἐφαϊναϊεπί 
ἀς τροφόεις (θΊδπ ΠΟΌΡΙ, ἐραῖβ, ἐπουμθ). 

819-816. “Τυδείδη;... 1,65. ἀΠοίθη5. τυῇῃέ- 
ἴθιγθ σογδϊοπὶ ἀλπ8 ο6. ἀἸβοοῦτϑ 1 Ἰπ θπίϊο ἢ 

ἀθ γϑίθνον ἰ6 οαγδοίϊδγα αἼΠγ558. δολοίϊοθς : 

ἠρέμα ἀπολογεῖται περὶ τῆς ἐν προτέρα 
μάχῃ φυγῆς τότε γὰρ εἴξεν Ὀδυσσεὺς 
ὅτε τὸ Ἑ λληνιχὸν χεραυνοῖς ἐφόόει ὁ 
Ζεὺς, ἀλογίστως δὲ ὁ Διομήδης ἀνθί- 
στατο᾿ ἐνταῦθα δὲ οὐδενὸς τοιούτου 
γενομένου, ὀλισθηρῶς μὲν ὃ Διομήδης 

ἀφέστηχεν᾽ ὁ δὲ ᾽Οδυσσεὺς εὐλόγω «μένει. 
918, Ἢδος, ἐδιι5, 1᾿ἀναπίαρο (80 1μ:6]). 



404 

τ κ - Δ ὦ 

ρωσὶν δὴ βόλεται δοῦναι χράτ 
ἘΣ - ᾿] 

Η, χαὶ Θυμύῥραῖον μὲν ἀφ 
ἐ 

Ἂ Ἀ -ἬρἌ.ν κ “{Ζ" " 

δουρὶ βαλὼν χατὰ μαζὸν ἀριστερ 

ΙΛΙΑΔΟΣ Δ. 

ππων ὧσε χαμᾶζε, 

Χ1] 

ς ἠέπερ ἡμῖν. 

920 
Ἶ δὲ τ τας 

όν" αὐτὰρ Οὸυσσεὺς 

ἀντίθεον θεράποντα, Μολίονα, τοῖο ἄναχτος. 
ΜΝ Ἁ ", ᾽ 

Τοὺς μὲν ἐπειτ εἴασαν, ἐπεὶ πολέμου ἀπέπαυσαν 

τὼ δ᾽ ἀν᾽ ὅμιλον ἰόντε χυδοίμεον, ὡς ὅτε χάπρω 
ἐν χυσὶ θηρευτῆσι μέγα φρονέοντε πέσητον᾽ 835 

ὡς ὄλεκον Τρῶας παλινορμένω ̓  αὐτὰρ Ἀχαιοὶ 
᾿] " 2 -“ 

ἀσπασίως φεύγοντες ἀνέπνεον Εχτορα δῖον. 

ἜΝνθ᾽ ἑλέτην δίφρον τε χαὶ ἀνέρε δήμου ἀρίστω, 
“ 
[᾿ 

χὲ ᾿Ξ ͵ "ὧν ὭΣ ΙΝ, ἐς ἊΝ 
ἤδεε μαντοσύνας, οὐδὲ οὺὃς παῖδας ἔασχεν 

υἷε δύω Μέροπος Περχωσίου, ὃς περὶ πάντων 

990 

στείχειν ἐς πόλεμον φθισήνορα " τὼ δέ οἱ οὔτι 

πειθέσθην ̓  Κ ἦρες γὰρ ἄγον μέλανος θανάτοιο. 

Τοὺς μὲν Τυδείδης, δουριχλειτὸς Διομνήδης, 

θυμοῦ καὶ ψυχῆς χεχαδὼν, κλυτὰ τεύχε᾽ ἀπηύρα. 
Ἱππόδαμον δ᾽ ᾿Οδυσεὺς χαὶ Ὑπείροχον ἐξενάριξεν. 330 

, Η : 
Ἔνθα σφιν χατὰ ἶσα μάχην ἐτάνυσσε ἹΚρονίων, 

819. Βόλεται ρΡοὺν βούλεται : αἰπι6 
τϊθηχ. [ἃ Ράγποαϊα ἢ, οομημηθ βουνθηΐ 
Ζιαγη οα. Ἰαϊϊη, πποηΐγα 4 Ὑ ἃ ὑπ6 ρμγό- 
Γέγεποθ, ὙΊ]οβοπ ἄοππα ἐθέλει, ἀπ Πθὰ (6 
βόλετοι. Μαῖ5 οοἴζθ ἰδοῦ π᾿δϑδὲ σΖαΐπθ 
σΊοθθ, Ραβδέθ πηὰ] ἃ ῬΓΟΡΟΒ. ἀΔη5 Ὀ] 5.6 15 

ἸΠ ΔΠΠΙΒΟΥ (5. ΑὙ]βίασαπθ : ἡ διπλῆ, ὅτι βό- 
λεται ἀντὶ τοῦ βούλεται. 19 ἌΜ]Θυγ5, 
ου 1 ἀὰη5 ]᾽Οὠγοεέο, ΧΥ͂Ι, 387 : ἀλλὰ 
βόλεσθε. 1.ἃ ἴογπι βόλομιωοι 651 ἄοπο Πο- 
τηόγι 46... (Ἶδδὲ. διιθδὶ, δϑίοηθ. Οἰυτ5, ἰὰ 
ἴογιαα ἰὰ θ᾽υ5 ἀπ 4ι6. ἀπ νουθα; οἂν οἾδϑὲ 
Ιὰ Ρ]5 σρργυοομέθ ἀὰ ἰαἴπ νοΐο, αὶ 

ἈΡΡανθηῦ ἃ [ἃ τηϑπιθ γσϑοῖπο 4π6 βούλο- 

μαι. 
920-822. Θυμόραϊόν..... 

ΜΟ]ιοη 5οπῇ ἸπΟΟ ΠΏ. 
8522, Τοῖο ἄναχτος, εἰϊιι5 απιοῖδ, ἀ6 δ6 

ψ Δ ]]]ὰπῦ ο΄, 
826--8327, Αὐτὰρ.... Ἀαρρονίεζ ἀσπα- 

σίως ἃ ἀνέπνεον, εἰ “ἔχτορα ἃ φεύγοντες. 
Δοϊιοίϊος : τὸ ἑξῆς, φεύγοντες Ἕχτορα 
ὃῖον, ἀσπασίως ἀνέπνεον. 

928-985, Ἔνθ’ ἑλέτην ... 1.65 ΘΌΘΥΡΙΟΥΒ 

ἐό5 μὰν Πιοιηδάο οἱ ΤΠ γΎ556. δομὶ ἴοϊι5. 1 - 

ΤῊ νέθ οἱ 

ΘΟΠΏ1Ι8.---- 1 Ρ1}6 5᾽68ὲ βοῦνθηῖ 46 1 ΠἸ5ίοΓ 6 

ἀὰὰ πιὰ  μοιισοχ ἀθυη ἄθ Ρογοοῖρ, [ἰ 1 ἃ 

ἱπηϊτόρ, Εἰ πόθ, Χ, 4417 : « Ἑαϊὰ φποπβ5 51}-- 
« ψ|5. βϑπῖῖου οοἰαναὶ Ηαίθϑιιπι. ἴΠῈ 5θηΐοῦ 

« ἰεῖο ὁὰπϑηξία ᾿απλ!ηὰ 50] νὶξ, ΓΤ] ΘΟ στ τηὰ- 
« πππὶ Ῥαγοῦρ, [6 5416 βδογάσηξ ΕνΑΠαγῚ. » 

8.8. ᾿Ελέτην 650 ἀὰ 6] ρμᾶν 501}16ρ586. 
Οἰεδὲ Ὀιοπηδάθ 56] «αὶ (1 οδὲ ὀχρίοἱῖ: 

ἙἂΡ Ηοπιὸγα, ἃ νϑὺ5 ὁ 88, π6 ποιῆπιθ 416 

Ῥιομδάθ, Αὐἱδίαγιθ  ἣ διπλῇ, ὅτι συλ- 
ληπτιχῶς εἴρηχεν ἑλέτην.... ἐπιφέρε. 

γοῦν" τοὺς μὲν Τυδείδης. 

886. Κατὰ ἴσα. ΒοΙμα ργύόροβθ ἀ᾽ όουϊν8 
χατ᾽ ἔϊσα. ΠΠ ργέϊζοπα 416 ]ὰ [ὈγΠι6 ΟΠ ΘΠ Π6 
πθ ἀοἷέ Ρὰ5 ὄϊχσ χϑϑίγοιηΐθ ἅπὰ [ἐπι ηῖπ. Π)6 

ὁοἴ6. πιὰπιδγθ ἢ. ὄν τεγαϊδ 465. ΘΧ ΡΥ σϑί ΟΠ 5 

Θομημθ χατὰ ἴσα, ἐπὶ ἴσα, « 4πονιπι α]- 
α ἴογιιπὶ ᾿Ποιησοίοϊθαΐο οὐΐοπ δ, ἃ] ΘΓ Ι ΠῚ 
« χαχοφωνία, υἱπαπιαιθ ᾿ϊαΐα, οι} ΠΟ] Ϊπὶ 
« ἀἸραιηπια 1Ππ4 ᾿ποθυθαση ἴθ. Ἰπβία 1} 6 

« Ρῥγΐθπαι, » 11 π᾿ δδὺ μὰβ ρ]ι5 ὀξοηπαπξ ἐ6 

γΟΣ ἅπ ν 65 ὅ96 χατὰ ἴσα, 4π6 ἀ᾽ ἁνοῖν νὰ 
οὐδὲ οὕς ἃ νοῖ5 380, Ογόγοηβ βϑυϊοιηθιΐ 

416 665. ἴα. ἀναῖθπξ απ στοιηδάθ ἀπ ἰὰ 

Ριοπομποϊαίοη, [6 αἀἰραμηπιὰ οϑῦ. Ὑχα δθιι- 



[Χ1ἠ]} ΕΛ ΔΟΣ ᾿Α. 

ἐξ Ἴδης χαθορῶν᾽" τοὶ δ᾽ ἀλλήλους ἐνάριζον. 

Ἤτοι Τυδέος υἱὸς Ἀγάστροφον οὔτασε δουρὶ 
ον.» 5 ᾽ὴὸ , ᾿ . ὅν «ὦ 

Παιονίδην ἥρωα χατ᾽ ἰσχίον " οὐδέ οἱ ἵπποι 
ἐγγὺς ἔσαν προφυγεῖν: ἀάσατο δὲ μέγα θυμῷ. 
γ " " ᾽ ᾿ 4 ἌἜΕΔ᾽ 

Τοὺς μὲν γὰρ θεράπων ἀπάνευθ᾽ ἔχεν: αὐτὰρ ὃ πεζὸς 
Ὁ ο 5 7 

θῦνε διὰ προμάχων, εἵως φίλον ὥλεσε θυμόν. 
- ) “Ὧν ῃ ε , λ'....Ὁ Ν ᾿ 

Εχτωρ δ᾽ ὀξὺ νόησε χατὰ στίχας, ὠρτοὸ ὁ ἐπ΄ αὐτοὺς 
᾿ ἄν τ δὲ γ ῇ ) Ὑ χεχληγώς ᾿ ἅμα δὲ Τρώων εἵποντο φάλαγγες. 

340 

Τὸν δὲ ἰδὼν ῥίγησε βοὴν ἀγαθὸς Διομήδης, 845 
Ἂ 3 2 ῳ , 2 ᾿ 4.) ᾿ αἶψα δ᾽ Ὀδυσσῆα προσεφώνεεν ἐγγὺς ἐόντα 

Νῶϊν δὴ τόδε πῆμα χυλίνδεται, ὄῤριμος “Ἑχτωρ᾽ 

ἀλλ᾽ ἄγε δὴ στέωμεν, χαὶ ἀλεξώμεσθα μένοντες. 
Ἕ ς ΝΕ ᾿ «κῇ Ἐς ἥξιχτες " Η ῥα, καὶ ἀμπεπαλὼν προΐει δολιχόσκιον ἔγχος, 

χαὶ βάλεν, οὐδ᾽ ἀφάμαρτε, τιτυσχόμενος χεφαλῆφιν, 350 

ἄχρην χὰχκ χόρυθα- πλάγχθη δ᾽ ἀπὸ χαλχόφι χαλχὸς, 

οὐδ᾽ ἵχετο χρόα χαλόν" ἐρύχαχε γὰρ τρυφάλεια 

τρίπτυχος, αὐλῶπις, τήν οἱ πόρε Φοῖδος Ἀπόλλων. 

Ἕχτωρ δ᾽ ὦχ᾽ ἀπέλεθρον ἀνέδραμε, μίχτο δ᾽ ὁμίλῳ " 

στὴ δὲ γνὺξ ἐριπὼν, χαὶ ἐρείσατο χειρὶ παχείη 355 

γαίης ̓  ἀμφὶ δὲ ὄσσε χελαινὴ νὺξ ἐχάλυψεν. 

Ὄφρα δὲ Τυδείδης μετὰ δούρατος ᾧχετ᾽ ἐρωὴν, 

Ὀ]ΆΡ]6 ἄνθος ἴσα ΘοΟΠΊπι6 ἄνες ἴουϑβ 65 πιοῖς 

ἈΠαΪοσιθ5. (αν 5. ΤΑΡΡΓΟΟΙΘ ἀο ἴσα ἰδ 
ΒΔ Ώ5ΟΙΙ γέδῆμ, 4] οἰρῃϊῇθ 1ὰ τη ΟΠ 056 

416 16 Ἰαΐίπ ῴμθ. --- Ἔτάνυσσε, τοπαϊξ, 
ἉΠΟΠρθα, 1,6 οοιηθβαΐ 6ϑὲ οοπηρᾶτό ἃ τπὸ ἐοτάθ 

βχέβ τχ ἀδιχ θοιῖβ εἴ θη 46 πίνθαμ. 
899, Οἱ, ἐροὶ, ἃ Ἰὰ1 (Αραβίγορ]μ5). --α 

Οεὲ Αρδβέγορ! 5 οἵ 50ὺπ ρὸγ Ρόοῃ βοηΐ ἴοιιϑ 
ἀθυχ ἸΠΘΟΠημ5. 

8348. ᾿Ἐπ᾽ αὐτούς; 51 οἰιχ : 8} ΠΙοπηὸδ 6 
οἱ {Πγ956. 

846. Τὸν δὲ ἰδών. [Ιεἱ ὁποῦγα, Βοί]α 

ῬΓΟΡΟΒ6 ἀθ δουγῖροῦ 1 Ἰαΐπβ, θη ἐουϊναπΐ 

τὸν δ᾽ ἐσιδών. Μαῖ5 ἰδεῖν 65: ρῥγόοϊδόπιεμξ 
ὉῺ 465 τηοΐβ ΡΟΌ 65 416}]5 Οἢ δϑὲ δὰγ ἐπ 

ἀἸρσαιηπια. Οὐμηρᾶγεχ ἰδών οἱ νἱάφης. Οἱ 
ἃ σου αι πριηθηξ ἀἰξ Ειδών. 

348. Στέωμεν, ἀἰ55γ}1}γ6, ΘΟμλπη6 5 Ὑ 

ἀν στῶμεν. --- Μένοντες. Ζόποάσοίε όοι!- 
γαῖ μένοντε, ἃἂὰ ἀπε], 

861. Κὰχ χόρυθα ρουν χατὰ χόρυθα. 
ὙιυρΊα, δ πόϊάο, ΧΙ, 492 : « .... ΔΡΙΘΘμα 

« ἴλτηθη ἱποῖΐα ϑαπημημ Ηαϑία ἴα] 1, 81η-- 

« ΠλΑΒ416 ΘΧΟιισ51 ν θυ 06 ΟΥβία8. Ὁ 

854, Ἀπέλεθρον : τόν] 6 πηθηξ, 5475 )π6- 
516, ο᾽ο5[-ἀ-αἴγὸ ἃ ὑπὸ στᾶπάθ ἀἰἸδίαποο, 

865-966. Στῇ δὲ.... γογοζ Υ, 309-310 
εἴ 165 ποίθϑ 511} 665 ἄθιιχ γ6 18. 

966. Γαίης" ἀμφὶ δὲ.... ὕξγ5. πιαραιέ 
ἀδ 1ο6] ἀνθὸ 1᾽ αϑϊόγιϑβαιθ, ἀἃπ5. [6 τηλπιι- 

βου (6 δ θηῖβ6 : ο᾽δϑῖ- ἃτ- ἴσο ποΐό. οομηπμη8 

τ16 σόρϑετοπ νἱοίθιιβθ. δυυιναηΐ ΑὙἸϑγ 16, 

66. ψεῖθ ἐξ ἴγορ ἰοὶ, οἵ μὟῪΎ δϑῦ ροϊηξ ἃ ἃ 

Ρίαος : οὐ γέγονε γὰρ σφόδρα πληγὴ, ὡς 
ἐπ᾽’ Αἴαντος. Αὐἰδορῃαπθ (6 Βυζάποο ἀνα 

[1 1ὰ τηόπιθ οδογναίοη. Δέποάοίο οἰ αφαϊ 

Ι6 νϑὺβ ἀπ ἰοχίθ. Ναϊθ ροῦγάιοι Ἡδοῖον μ6 

ΒΡ {-11 μ)ὰ5 ὀτουγαϊ ἐπι ἐοὰρ 4} ἃ γϑοι ἃ 

Ιὰ τότε ἢ 

857. Μετὰ δούρατος ὥχετ᾽ ἐοωήν. Ρμὰν- 
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τῆλε διὰ προμάχων, ὅθι οἱ χαταείσατο γαίης, 
τόφρ᾽ Ἕχτωρ ἄμπνυτο, καὶ ἂψ ἐς δίφρον ὀρούσας 
ἐξέλασ᾽ ἐς πληθὺν, χαὶ ἀλεύατο Κῆρα μέλαιναν. 960 

Ὰ .«[ 

Δουρὶ δ᾽ ἐπαΐσσων προσέφη χρατερὸς Διομήδης" 

Εξ αὖ νῦν ἔφυγες θάνατον, χύον᾽ ἦ τέ τοι ἄγχι 
ἦλθε χαχόν " νῦν αὖτέ σ᾽ ἐρύσσατο Φοῖόος Ἀπόλλων, 

ᾧ μέλλεις εὔχεσθαι ἰὼν ἐς δοῦπον ἀχόντων. 
Ὁ 5 ε » 

Η θήν σ᾽ ἐξανύω γε χαὶ ὕστερον ἀντιξολήσας, 9θὸ 
" 7 δ Ὴν “ » ῇ, Π 

εἰ πού τις χαὶ ἔμοιγε θεῶν ἐπιτάρροθός ἐστιν. 

Νῦν αὖ τοὺς ἄλλους ἐπιείσομαι, ὅν χε χιχείω. 

Ἦ, καὶ Παιονίδην δουρικλυτὸν ἐξενάριζεν. 
Αὐτὰρ Ἀλέξανδρος, Ἑλένης πόσις ἠὐχόμοιο, 
Τυδείδη ἐπὶ τόξα τιταίνετο, ποιμένι λαῶν, 910 

στήλῃ χεχλιμένος, ἀνδροχμιήτῳ ἐπὶ τύμόῳ 

Ἴλου Δαρδανίδαο, παλαιοῦ δημογέροντος. :- 
Ἤτοι ὃ μὲν θώρηκα Ἀγαστρόφου ἰφθίμοιο 

"7 ΠΝ ΑΝ ὴ, , 2 3. ἢ 
αἴνυτ᾽ ἀπὸ στήθεσφι παναίολον, ἀσπίδα τ᾽ ὥμων, 

χαὶ χόρυθα βριαρήν᾽ ὃ δὲ τόξου πῆχυν ἄνελχεν, 970 

χαὶ βάλεν, οὐδ᾽ ἄρα μιν ἅλιον βέλος ἔχφυγε χειρὸς, 

ταρσὸν δεξιτεροῖο ποδός " διὰ δ᾽ ἀμπερὲς ἰὸς 

ἐν γαίῃ χατέπηχτο: ὁ δὲ μάλα ἡδὺ γελάσσας 

1410 νδῦ5 1 όΐλῃ ἀ6 50η Ἰανοῖοῖ : ρᾶγίαιξ γϑὺ5 
16 Ἰίδαα οὰ 5᾽ ἐϊα!τ ὁπού βοὴ 7νϑὶοῦ. 

8ὅ8. Γαίης ἀέρεπά ἀκ νεῦρα (ρέμπι 
1.0.6 4]}, οἵ ποη Ρὰ8 46 ὅθι. ΟἾ68: ἃ τουξ ψαυΐοπ 
γΆΡΡΤΟΟΙΟ, 1οὶ, εὐ ὲ ἐθν  αγ τ). Τὰ τνὰ ἀπο ἴ 0 

Ἔχδοίο δϑὲ : μὧὲ ἰδ ίχα γμθναΐ ἵπὶ ἐθν γῆι. 

864, Ὧ μέλλεις εὔχεαθαι; ἃ αὶ τι ἀοἷ5 
ΔΟΡΘΒΒΘΡ (65. Ὀυἱὸροβ : ἃ {αὶ ἔπ δάγθθ9685 
ῬγΟΡΑ] θη ἀ65 ρυΙὸγοϑ, Ἐπϑίαιῃθ : στο- 

χαστιχῶς εἴρηται" οὐ γὰρ εἶπεν, ᾧ εὔχῃ, 
ἀλλ᾽ ᾧ μέλλεις, ἤγουν ἔοιχας, εὔχεσθαι. 

865, ᾿Ἐξανύω 688 υτππ [αξαν πὰ πλότηθ σΘΏ 6 

416. 66 [11 Χαμ γοργὰ Ρ]05 9, γθὺ5 454 : 

ἐρύουσι, νοπὰπὶ ἀρτὸβ χαθαίρησουσι. 
567. Τοὺς ἄλλους, ὁ65 Δ γ65-1ὰ, ΠῚ πποπ- 

Ἔνθ 165 ΤΊ ΟΥΘΠ5. 
971-972, ᾿Επὶ τύμόῳ Ἴλον. ογε2 ἰὰ 

τοΐϊο ΡΞ 41. 

875. Τόξου πῆνυν π᾿ δεῖ. διναη ἢ)}- 

ἄγιῃηθ, «ψαΐππ ὀφαϊνα! πὲ 46 τόξον. ΟΠ δοιη 6 
ἀδ5. ἀδιιχ ΘΟ 65 “αὶ [ὈΡπιαϊθηΐ [᾿γῸ 56 
πομηηα! 6]]6-τηόηθ πῆχυς. δ οἷοὶ 165. ρμὰ- 

γῸ]68 ἀθ Ὠιάγπιβ : τὸ γὰρ ὅλον τόξον ἐκ 
δύο χεράτων σύγχειται, ὧν ἑχάτερον 
πῆχυς χαλεῖται. (δρεπάδπὲ 16 πιοὶ πῆχυς 
Ῥάᾶναῖς ϑρόο]θιηθηΐ ἀόβιρπον ἰὼ Ῥαγε6 Ρὰν 
οὐ ᾿Ὸη δπιροϊρπαϊδ ᾿᾽ατο Ῥοὰν ἰθηάγα ἰὰ 

οονάθ. ΠΠ δϑὲ νυὰϊ 46 ο᾽ ἐξαιε του)οι5. ἀπ 
Ῥογεομ 46 "πὸ 465 ἀδθιιχ ΟΠ 68, 

876. Καὶ βάλεν, εἐ 1] αἰοῖσπι (Π1ο- 

πηδ 6). Αὐἱϑδίασαθθ : ἣἧ διπλῆ, ὅτι τὸ 

βάλεν ἀντὶ τοῦ ἐπέτυχεν. 
977. Ταρσὸν.... ποδός, ἃ ρμ]αηῖο. ἀὰ 

Ρεά. Πιομηὸδθ ἀναὶδ μΠ16 ἰ6ὸ σέποῦ ἀγοϊΐ, 

Ῥοι 56 ῬΘΠΟΠΟΙ ΥΘΡ5. Α ΘΑ ΒΙ ΟΡ ; οἵ νομ]Ἱὰ 
Θομα 6 ἢ 1 ρυ όβθητηῖ ἃ μ᾽ απο ἀ6 50η ρμιϑὰ 

ἄνοιῖ διχ οοὰρ5 ἀθ Ῥᾶνι5. ϑδϑολοίϊος : τὸ 

πλατὺ τοῦ ποδός. 
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ἐχ λόχου ἀμπήδησε, χαὶ εὐχόμενος ἔπος ηὔδα 

Βέδληαι, οὐδ᾽ ἅλιον βέλος ἔχφυγεν - ὡς ὄφελόν τοι 380 

νείατον ἐς χενεῶνα βαλὼν ἐχ θυμὸν ἑλέσθαι. 

Οὕτω χεν χαὶ Τρῶες ἀνέπνευσαν χαχότητος, 

οἵτε σε πεφρίκασι, λέονθ᾽ ὡς μιηχάδες αἶγες. 

Τὸν δ᾽ οὐ ταρδήσας προσέφη χρατερὸς Διομήδης᾽ 

Τοξότα, λωδητὴρ, κέρᾳ ἀγλαὲ, παρθενοπῖπα, 385 
εἰ μὲν δὴ ἀντίόιον σὺν τεύχεσι πειρηθείης, 
οὐχ ἄν τοι χραίσμῃσι βιὸς χαὶ ταρφέες ἰοί᾽ 

νῦν δέ μ᾽ ἐπιγράψας ταρσὸν ποδὸς εὔχεαι αὔτως. 

380. Βέδληαι 65ῖ ὰἂπ ἀδοῖν]θ. Τὰ γόυο}}8 
Ἢ σοιαρία οἱ ΡΟΣ ππθ6 Ὀγὸνθ, ΘΟΙΏΠΊ6 5011- 

γοπὶ ἀδη5 δήϊοι. 

886. Τ᾽οξότα ( 661) δϑὲ ττπθ ᾿π]αγθ, ἀΔΠ5 
1ὰ θοῦομο ἐδ Πιοιηδάθ, Τύάγτομον οομαθαΐ 
ἄς Ἰοΐπ ; ο᾽εβὲ ἀοπς ὑἢ ἰὰομθ. δρεπάδπὶ 

Ἐπιβίδι μα οοπἴθϑία ἰὰἃ οοπβόσαθηοθ : « ἀρο]- 
Ἰοπ δὲ Πίαπο, ἀ1{-1}, ϑοπὲ ὈΙΘη 465 ΡΟ .5.» 
ΑἸὐλδ5ὶ Ἰοϊηξ -1} 165 ἀθὰχ Ῥυθιηθυβ τηοΐ5. ἃ 
γ6ῦ5, ΑἸουβ, βϑῖοπ [αἱ, ιοπηδάθ αἷς: 2711 

ἀγολον.! ἀλλ᾽ ὑφ᾽ ἕν νοητέον, τοξότα 

λωδητήρ᾽ ἵνα λέγῃ, ὦ φαῦλε τοξότα. 
ΠῸῪ ἃ ΡΙῈπ ΡΪὰ5 α᾽ ἔπογρὶβ ἀδπβ ἰὰ βέρα- 
ταϊϊοπ ἀ65 δχργοββϑίοῃμβ; εἵ ἰ6 βουαραΐθ 
ἀ᾽ Ἐπδίαιῃς εϑὲ δηἰαπίπ. --- Κέρᾳ ἀγλαέ, 
ον ἀ᾽ Ὧπ πιογοθὰπ 46 οορη6. Πιοιηδάδ ἐναὶῖθ 
Ἰατε ἅνϑο δυΐαπὶ ἀθ τηόρυῖθ 416 1 ἌΓΟΠΘΥ, 

1,65 σ᾽ οϑϑορτάρῃθβθ δηϊθπάαδϊοπε χέρᾳ, 46 ἰὰ 
ἤν θίαγο ἀθ Ρὰγ!5 ; τηὰ]5 ΑὙ᾿ β[αγ 16 τη Δ]1η-- 
εἰθπὶ 41}} 5᾽ δρὶῖ ἀ6 ἰὰ τηλϊὸγα ἀθ ]᾽ἅτο, δὲ 
416 16 πιοΐ 0 "6 δϑὲ δὰ Ῥγοριθ. ἀρο]]ο-- 

πἰμ5: ὃ δὲ Ἀρίσταρχος χυρίως ἀχούει, τὸ 
τοῦ βοὸς χέρας. Αρίοπ εἴ Ηέγοάδογο, οἰϊτέβ 

Ῥᾶν Επβίαίῃθ, ρθποθθηξ Ροὰν Ἰ᾽ΟΡΙπΐοπ 4165 
Θ᾽] ΟΘΒΟΡΤΆΡΠ65 : οἱ γὰρ περὶ Ἡρόδωρον χαὶ 
Ἀπίωνά φασιν ὅτι ἐμπλοχῦς τι γένος εἰς 

χέρατος τύπον ἀνεπλέχοντο οἱ παλαιοὶ, 
χαὶ διὰ τοῦτο οὕτως ἐχάλουν αὐτό. 1 65 

οογίαιη 416 165 ΔΠΟΙΘΠ5 αγθο5 Ρογζαϊθηΐ 165 

ΘΒμδνθιχ γοθνόβ 50.186 ἔγοπῇ. ΤΠ πον ἀ146 Ρᾶ7]6 
ἀ65 εἰραϊθϑ Ὁ 411 5θρυαῖθπῦ τχ [ΟὨΐΘΠ5 
Ροὰν γοΐθηϊν ἰθὰ 8 μον θαχ 6ῃ τουροί. 1,].- 
ῬΟΠοη ἀπ Βεοϊνόαογα ἃ ὑπ [οὰρεΐ, {πὶ γ65- 
5610]6 ἃ ἅπ6 ρϑεϊϊθ οοῦηθ. Να!β8 τοιιξ θα 
Π᾿ὰ ἈΠΟ ΓΆΡΡΟΥΐ ἅνθο ἰ6 ρᾶββδαρε 4ο- 
τηὸγο. 1] β'᾽αρὶὶ απ ΤΥογθη, οἵ πὸπ ἀπ 
τες. 1Π| 5᾽ἀσὶξ ἀ ἀπ Πυπημμθ 4] ρογίαϊξ 

ΡΓΟΡΑΒΙΘπηθπὶ ἰα θοπποὲ Ρἤγυρίθη, πῆμ, 

οἶδδϑὲ ἀπ ἈΡΟΠΘΡ 416 νἱθπΐ 6 36 το σαον 
Τϊοπιδά6. Οιιο! ψιι65 ποθ πθ5 ργόϊογθης "1π- 
τογργέξαξιοη 4165 σ] οϑβοσγάρῇθβ ἃ ς6}16 4᾽ Α- 

τἰβίυ 6 ; πηὰΐβ 115. π Ἐπ ἀοπηθηξ ἃποιπθ 
ῬΆΙΒΟΠ 4αϊ θὰ 5010 ΡΥΌΡΙΘ, 1,6 Ρ]05 ἀέοϊἀό 
ἀθ ἴουβ εδὲ Βοῖμο. ΠῚ ᾿πβίγαϊξ οοπῖνα Αὐὶδ- 
ἴΆΥ 4.6 αἢ σόν! [8}0]6 ρυοζὸβ ; δὲ νοϊοὶ 565 0 - 

Οἰ απ] 068 : « ΤΘΙΊΘΓΘ σ᾽] ΟΘΒορτΡ ΠΟΥ πὶ ἱπίου- 
« Ργοίδποπομ νορῦὶ ἅπαξ εἰρημένου τα]δοῖξ 
« Αὐιβίασομιβ, χέρας ἃγοιπ ἸῃΓ6]]Πἰρσθη5, 1{ἀ- 

« 406 ταυτολογίαν ἰηΐογτδαη5 ρΡορἕθ. » 178- 
γαπίασο 46 |᾿Ἰπίεγργόϊαϊου αἰ Αυἰβἔαυαθ, 
ο᾽δδὲ ρυδοϊδέϊπηρηϊ 6 [αϊγτ6 4] ραγαϊίτα 16 8ο]- 
ἀϊϑαπὶ ἅπαξ εἰρημένον. Τ1.ἃ ργόξοπάιια ἴδιι- 
Το]ορῖο δὲ ἰ6 ἀδνεϊορρθιηθηῦ [6 ῥ]ιι5 παΐαχοὶ 
411 86 Ρ1558 ἹπΠΑΡΊΠΘΙ ; οἵ ἴοι 56 811} 445 
Ιὰ Ρευίβοϊομ. 1.65 σ᾽ οϑβορυάρῃδθ ραγίαϊθηΐ 

ἀἶτιπα Βυροιμὸβα; Αὐιβίδγαθ τἰθπΐ σομηρία 
ἀ65 [αϊἴ5. Π)6 δϑιίθ ἴαφομ, χέρᾳ τεϑβῖβ 46 ἰὰ 

ΘΟΥΠπ6;: δὲ Ποιηδάθ, ὁπ γ]]απΐ 16 ΡΟ 5565- 
56} 46 66 τηογοθᾶι 46. ΘΟΥηΘ, ἃ τηόαϊξ ἃ 
ΒΟΌΠαΙΣ δὲ 46 Ἰαγο οἱ 46 1Ἄγομογ. 1] οϑὶ 
ἀό]ὰ νεπρό ἀβκ ἐθ 4} νὰ ΠΟΠΊΠΩΘΙ' ὕΠ6 
ὀρταϊίσπανθ. --- Παρθενοπῖπα ἴαϊτ Δ] ] 5] 0 π 
ἃ ἰἴὰ ἕαροτι ᾿πηριἀθπίθ ἀοπὲ 65. ΠΡ Ρ ἢ 5 
σαείξοπι 165 θα η65 {Π|65. Ἐπιβίατ δ : παρθε- 

νοπίπης δὲ, ὁ τὰς παρθένους ὀπιπτεύων, 
ὅ ἐστιν ἐπιτηρῶν, οἷχ γυναιχομανής. 

Ἐπδίαίμς ἀἰδ 4] Ὑ ἀναΐϊξ τπρ ἀαΐν 6 ΙΘΟῸΠ, 

παρθενοπῖα, νἱϑᾶσα οἰ έπηπό : παρθένοις 
ἐοικὼς τὴν ὄψιν. ΟἿ 56 ΤᾺ ρΡὈ6|16 16 ἰαπιθιιχ 

ναγ5, ΠΠ|, 89 : Δύσπαρι, εἶδος ἄριστε, 
γυναιμανὲς, ἤπεροπευτά. Οδροπάδπϊ παρ- 
θενοπῖπα 56 ]6 16 νγαὶ τηοῖ; οἂν ὀπι- 

πτεύειν γυναΐχας 65ὲ ἀὰῃ8 ἨΗομπὸνο (Θά γ.- 

σόο, ΧΙΧ, 67). 
886, Εἰ μὲν δή. ὕογεΖ ρ᾽α5 Πδιῖ 1ἃὰ ποῖθ 

ἄϊι γοῦς 438. 
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5 ͵ ε ΄ “Ἀ “ » 

Οὐχ ἀλέγω, ὡσεί με γυνὴ βάλοι ἢ πάϊς ἄφρων᾽ 

χωφὸν γὰρ βέλος ἀνδρὸς ἀνάλκιδος οὐτιδανοῖο. 390 
Ύ 3" " - » " " 

Η τ ἄλλως ὑπ᾽ ἐμεῖο καὶ εἴ χ᾽ ὀλίγον περ ἐπαύρῃ, 

ὀξὺ βέλος πέλεται, καὶ ἀκήριον ἄνδρα τίθησιν ᾿ 
Ἁ - 8. 9 μ " 

τοῦ δὲ γυναιχὸς μέν τ᾽ ἀμφίορυφοί εἰσι παρειαὶ, 
- Ἄ»: ς υ “ " 

παῖδες ὃ ὀρφανιχοί᾽ ὁ δέ θ᾽ αἵματι γαῖαν ἐρεύθων 
͵ Ε δ ΝᾺ ᾿ , Ε: - 

πύθεται, οἰωνοὶ δὲ περὶ πλέες ἠὲ γυναῖχες. 995 
[Δ τωο ᾽ ΕῚ ᾿ ϑ: 

Ὡς φάτο᾽ τοῦ δ᾽ Ὀδυσεὺς δουρικλυτὸς ἐγγύθεν ἐλθὼν 
ἔστη πρόσθ᾽ " ὁ δ᾽ ὄπισθε χαθεζόμενος βέλος ὠχὺ 
" ς » Ἃ Ὰ ΡΥ 

ἐχ ποδὸς ἕλχ᾽, ὀδύνη δὲ διὰ χροὸς ἦλθ᾽ ἀλεγεινή. 
΄ "δύ ς 2 Ἐς δίφρον δ᾽ ἀνόρουσε, χαὶ ἡνιόχῳ ἐπέτελλεν 

γηυσὶν ἐπὶ γλαφυρῇσιν ἐλαυνέμεν " ἤχθετο γὰρ χῆρ. 00 

Οἰώθη δ᾽ Ὀδυσεὺς δουρικλυτὸς, οὐδέ τις αὐτῷ 

Ἀργείων παρέμεινεν, ἐπεὶ φόθος ἔλλαθε πάντας" 

ὀχθήσας δ᾽ ἄρα εἶπε πρὸς ὃν μεγαλήτορα θυμόν᾽ 
Ὥμοι ἐγὼ, τί πάθω ; Μέγα μὲν χαχὸν, αἴ χε φέδωμαι 

πληθὺν ταρόήσας " τὸ δὲ ῥίγιον, αἴ χεν ἁλώω 00 

μοῦνος " τοὺς δ᾽ ἄλλους Δαναοὺς ἐφόδησε Κρονίων. 

Ἀλλὰ τίη μοι ταῦτα φίλος διελέξατο θυμός ; 

Οἶδα γὰρ ὅττι χαχοὶ μὲν ἀποίχονται πολέμοιο᾽ 
ἜΣ ΣΤ Ἢ ἀριστεύησι μάχη ἔνι, τὸν δὲ μάλα χρεὼ 

ἑστάμεναι χρατερῶς, ἤἦτ᾽ ἔδλητ᾽, ἤτ᾽ ἔδαλ᾽ ἄλλον. 410 

Ἕως ὁ ταῦθ᾽ ὥρμαινε χατὰ φρένα χαὶ χατὰ θυμὸν, 

τόφρα δ᾽ ἐπὶ Τρώων στίχες ἤλυθον ἀσπιστάων 

ἔλσαν δ᾽ ἐν μέσσοισι, μετὰ σφίσι πῆμα τιθέντες. 

390. Κωφόν, ὁπιοιιθ8ό : 588Π5 ΡΟΙηΐδ ; ἱπὶ- 

Ρυϊββᾶηῖ, ϑολοίϊος : ἀμόλὺ εἰς ἀλγηδόνα. 
592. ᾿Ανδρα. νωμέρο αἶψα, [ἃ Ἰεφοι α᾽Α- 

γϑ[Άγα 186, γόϊα }}16 ἀλπ5 16 Τοχῖθ ρὰν 416]- 

4065-1ἢ8 465 ἀ θυ ]ο 5 ἐσ πτθγ5, ρτόοϊβα ᾿᾽θχ- 
ῬΓΘΘΒΙΟΙ., δὲ ἴθ] ἀοπηπθ θ]5 α᾽ ἐπουρίθ. 
Ομδαιθ οοιρ, ΘΟΠλΠΊ6 ΠΟῖιδ ἀἸθοη5 δα ἔναη- 

Ολ15, ἔμ6. δοῖὶ ΠΟ)ΙΠ16. 
9905. Οἰωνοὶ.... Οὐεδῦ. Ἰὰ τηϑπηθ ἱπιᾶρα 

46 Ρ]υθ Παμξ, γϑῖβ 162. ὕουϑζ ἰὰ ποίδ βὰν 

66 γϑῦῖϑ. 
398. ᾿᾽Οδύνη.... « [6 ἴαγ56 658ῖ, σουημηθ ἰδ 

σαν Ρ6, πη νόσου Β γθιιβθ, οὐ [65 θ] Θϑϑιιτ85 

ὄνθι!θαῦ ἀπ δχίγόπηθ 565 1}}}1{6. 51 Π]1ὸ- 
τηδαο γοϑϑοηὲ 5ὶ υἱγθηηθηΐ ἰὰ ἀου]θαχ, 1] πἾδϑῖ 

Ρὰβ ἐϊζοππδηΐ 4π6 Ὑόπιιθ, Ὀ]6δϑόθ ἅτ συ Ρ 6, 
ΑἸὉ ῥΡοιιδδό ἀ6᾽ ργοίοπαάβ σόμπ!βϑοπηθηΐϑ, ν 
[ ανθαθογρ.}  ογ6Ζ ἰὰ ποθ Υ, 852. 

441. “ἕως ὃ. ογε: ἰὰ ποῖβ 1, 4198. 

413. Μετὰ σφίσι πῆμα τιθέντες, Ραφαμὶ 

ἃ τα] ]ἰθιι ἀ᾽θαχ ([6}) βόδι, ΠῚ δϑὲ ᾿πηροϑϑὶ - 
"16, φιοὶ φιΐθπ ἀἴ56 Επβίατῃθ,, αἰ δηΐθη γα 

Δα ΓΟ πιο μΐ 66 Ῥαδδᾶρθ ; οἷ ο᾽ δδ ἅ1η81 486 1 ̓ὃχ- 

ΡΙΙΖαθης [65 ϑολοίϊος : ἐπὶ τῷ ἰδίῳ χαχῷ 
τοῦτο ποάξαντες. Οπ πα νοἱξ μὰβ σοπιηπηθηΐ 
σοῖα ῬοῦνΡαῦ ἀοππον πῆμα τιθέντες αὐτῷ. 



ΚῚ] ΓΆΙΑΔΟΣ Δ. 409 

Ὡς δ᾽ ὅτε κάπριον ἀμφὶ χύνες θαλεροί τ᾽ αἰζηοὶ 

σεύωνται, ὁ δέ τ᾽ εἶσι βαθείης ἐκ ξυλόχοιο, 418 
θήγων λευχὸν ὀδόντα μετὰ γναμπτῆσι γένυσσιν' ἱ 

ἀμοὶ δέ τ᾽ ἀΐσσονται" ὑπαὶ δέ τε χόμπος ὀδόντων 

γίγνεται οἱ δὲ μένουσιν ἄφαρ, δεινόν περ ἐόντα" 

ὥς ῥὰ τότ᾽ ἀμφ᾽ Ὀδυσῆα, Διὶ φίλον, ἐσσεύοντο 
Τρῶες. Ὁ δὲ πρῶτον μὲν ἀμύμονα Δηϊοπίτην 490 

οὕτασεν ὦμον ὕπερθεν, ἐπάλμενος ὀξέϊ δουρί" 
ΕῚ ᾿ “ ᾽ Ν, 86 " Ἶ. αὐτὰρ ἔπειτα Θόωνα χαὶ ἴἜννομον ἐξενάριξεν 

Χερσιδάμαντα δ᾽ ἔπειτα, καθ᾽ ἵππων ἀΐξαντα, 

δουοὶ χατὰ πρότμιησιν ὑπ᾽ ἀσπίδος ὀμφαλοέσσης ὃ ϑοτμὴ μφ ᾿ 

νύξεν" ὁ δ᾽ ἐν χονίῃσι πεσὼν ἕλε γαῖαν ἀγοστῷ. η95 

Τοὺς μὲν ἔασ᾽, ὁ δ΄ ἄρ᾽ Ἱππασίδην Χάροπ᾽ οὔτασε δουρὶ, 
αὐτοχασίγνητον εὐηγενέος Σώχοιο. 

Τῷ δ᾽ ἐπαλεξήσων Σῶχος χίεν, Ἕ Ζ 

ἰσόθεος φώς" 

στὴ δὲ μάλ᾽ ἐγγὺς ἰὼν, καί μιν πρὸς μῦθον ἔειπεν 
Ἂ “᾿ ὌΥ - ῃ 

Ὦ Ὀδυσεῦ πολύαινε, δόλων ἀτ᾽ ἠδὲ πόνοιο, 480 

ΠῚ π᾽δϑὲ ἀἄοπο Ρὰ5 νγὰϊ 416 1 ΘΧΡΥ βϑίοη δἱΐ 

ἀθυχ 8618. {Π͵|γ856. βϑιὰ ᾿]θϑϑό, τηὰ]3 ἃργὸβ 
ὉΥΟΙΪν ας ἀπ σταπα σαγπᾶρα, ΠἈΠ]Π]Θισβ, [ἃ 
ΘΟΠῚΡΓΑΙΘΟ ΠῚ, 5α ἢ γαϊξ, μουν ἀότουτηΐπον 16 

565 ἐς πῆμα. ---α αι Ἰϊϑι 46 πῆμα τιθέν- 
τες, Ζέποάδοϊε ὀογῖναι! πῆυχ δὲ ἔλσαν, 
δὲ χαπηθηδιῦ ἰὰ νἱρσα]θ ἀργὸθ σφίσι. 

414, Κάπριον. τ» η]6, Επόϊάς, Χ, 707- 
71ὅ, ΘΟΠ θα 6 ἃι5581 Νόζθιηοο ἃ τιπ ΒΔ ΠΡΊΙΘΥ 

πηὰῖ5 11 ἢ ἃ ΡΥ]5 ἃ Ηοιηὲνα 46 [1466 ρέπό- 
γΆ]6, δὲ 1] 1᾽α ἀένεϊορρέε ἃ 58 ἴλφοπ ρΙΌΡΥΘ. 

4416. Θήγων, αἱρυΐίδαηῖ. (δ ἰγαϊδ, «αὶ 

ΤΉ ΠῈ6 ἀἈΠ5 Ἰὰ ΘΟΙΠΡΆΓΑΙΒ0η ἦ6 ΊΓΡΊ]6, 56 

τροσνθ Δ] Π|Θὰγ5. ΟΠ6Ζ 16 ροῦίο Ἰαΐίη. (ὐ δϑὲ 
ἀλη ἰὰ δϑουιρίϊοη ἐ65 οἴει 46 1’ ἀπιοι, 

ΟΘεονρίφιες, 171, 23 : «Τρ56 ταῦ ἀδπέθοανα 
« 8406}} εἰ! οαοιξ 5115. »» 

420-426. Δηϊοπίτην.... Του 65 ΓΡΟΥΘῺ5 
τιό5. μὰν {Π|γ556 βοπὲ ἐ[65 ᾿πΠΟ ΟΠ 8. 

421. Ὕπερθεν, ἐπάλμενος. Οτάϊπαϊνο- 
πηρηΐ, ου πόρ]σα 46 τηθῖῖγο ἀπ ν]ῦσα]6 

ἀργὸβ ὕπερθεν, ἐ6 4 γτϑηά ἰὰ ργάβθ ἅτη- 
ῬΒΙΡοϊορίχαε; σὰν ΓΔ άνουθ6 ρϑας ἀόροπάγο 

ἀΠ|551. θη 46 ἐπάλμενος 416 46 οὔτασεν. 
ΟΠδζΖ 165 ἀποίθηβϑ, ὁπ. ργόζόγαϊς 16 56η5 416 
ΠΟὰ8. ἱπα]Ί Ζι0η5 ἰοὶ, ΠΠ Ὑ ἀναϊξ ἀπ δαί 

Ιθφοι. ΝΙοάποῦ: στιγμὴ εἰς τὸ ὕπερθεν" 

οἱ δὲ ὕπερθε μετάλμενος, ἵν᾽ ἢ, ἐχ 
τοῦ ἄνωθεν μέρους ἀρθείς. Ανεδς ἰὰ Ἰεφοη 

ὕπερθε μετάλμενος, ὁῃ. παν81Ὁ μΡὰ8. 6501 
46 νιγσα δ. 

424, Κατὰ πρότμησιν, αὐ πρηδιἑίοιε, 
ἄλη5 ἴὰ γόριομπ Ομ Ὀ}]1ςα]6. 1.6 πηοῦῖ πρότμιη- 

σις ο5[ βυ ποηυπηθ 46 ὀμφαλός. Πάν ΘΠ ΟΡ: 
« Οπ ρΡουγγαϊῖ, δ. ὀϊα } 15ϑαηῦ ἢ ΤΆΡΡΡΟ- 

ΘΠμεπιθαῦ δηῖρο προτέμνω οἵ πρότμησις, 
δαἀπηρίίνθ 46 [6 56η5 ἀπαϊοιηηιθ 46 πρό- 
τρῆσις νἱοπῦ 46 ἰὰ βεοίίοη ἀπ οογάοῃ οἷη- 

ΠΟ] ἀπ πιοπηθηΐ 6 ἰὰ παϊδϑαποθ 46 [δ - 
ἴλπι. » Οὗ ἐεϑὲ ρυῤοϊδόπιθπε 1 1ητορργόξατοη 

416 ῥνόζόναιθηϊς 165 ἀποῖθπμβ. ϑολοίϊθς : ἽἼε- 

ροχλῆς δὲ ὁ Λίνδιος, αὐτὸν τὸν ὀμφαλὸν, 

ἀπὸ τοῦ προξατάμνεσθαι. Αὐϊδίαγααθ : διὰ 
τὸ πρῶτον ἐν αὐτῷ τέυνεσθαι τεχθέντα 
τὰ παιδία. Αρο]]οπῖα5. ΘΧρ] άτι6 ἀπ γθιηθηΐ 
Ιὰἃ βυποηύτῖθ. ϑοίοη [πἰ, ὀυφαλός ὄϊαϊς 
ἈΡΡ6ΙΪ6ό πρότμησις, Ῥᾶγοθ 416 ο᾽όϊαϊξ Ἰὰ 
Ρυδηπλὸγο 465 ργΕ]65 {πὸ ᾿ἤῸπ σου} ἀΔ 85 

Ιὰ νἹοῦμη6 ; πιὰ ῖθ ἰὰ πρότμιησις 651 6η ἰοιΐ 
οὰ5. ΡΟ ἰπἰ.,. σοιηπιθ ρου Ηϊόγοο!ὸθ. οἵ 

Αὐβίασααθ, ἰὰ στόρσίοι παρ] οα]6 : ὁ παρὰ 
ὀυφαλὸν τόπος. 

430. Ἄτ᾽ ρον ἅτε, 41 δϑὲ ϊ- τη 8 

Ροιν ἄατε : ἰπϑατα}]ς, 



ΓΑΊΔΔΟΣ "Δ, 

ἊΝ “- ᾿ ε ἊΝ 

σήμερον ἢ ὁοιοῖσιν ἐπεύξεαι Ἱππασίδησιν, 
“ 

Ζ χεν ,»».»ν ἧ δ Ἂ ἐδ ἜΡΕΒΕ δὰ “ἢ λ δέ -: 
Ὶ χὲν ἐμῷ ὑπὸ ὁουρι τυπεῖς ἀπὸ ϑυμον ὁλέσσης. 

Ὡς εἰπὼν οὔτησε χατ᾽ ἀσπίδα πάντοσ᾽ ἐΐσην. 
Διὰ μὲν ἀσπίδος ἦλθε φαεινῆς ὄόριμον ἔγχος, η85 

χαὶ διὰ θώρηχος πολυδαιδάλου ἠρήρειστο᾽ 

πάντα δ᾽ ἀπὸ πλευρῶν χροὸς ἔργαθεν, οὐδέ τ᾽ ἔασεν 

Παλλὰς Ἀθηναίη μιχθήμεναι ἔγχασι φωτός. 
--᾽ Ἂ) 93 ν ς πῶ Γνῶ δ᾽ ᾿Οδυσεὺς ὅ οἱ οὔτι τέλος χαταχαίριον ἦλθεν" 

ἂψ δ᾽ ἀναγωρήσας Σῶχον πρὸς μῦθον ἔειπεν ᾿ 80 

Ἂ ϑείλ' ἢ μάλα δή σε χιχάνεται αἰπὺς ὄλεθρος. 

Ἤτοι μέν ῥ᾽ ἔμ᾽ ἔπαυσας ἐπὶ Τρώεσσι μάχεσθαι" 
σοὶ δ᾽ ἐγὼ ἐνθάδε φημὶ φόνον χαὶ Κῆρα μέλαιναν 

ἤματι τῷδ᾽ ἔσσεσθαι ἐμιῷ δ᾽ ὑπὸ δουρὶ δαμέντα 

εὖχος ἐμοὶ δώσειν, ψυχὴν δ᾽ "Αἴδι χλυτοπώλῳ. ηη5 
Ἢ, καὶ ὁ μὲν φύγαδ᾽ αὖτις ὑποστρέψας ἐδεθήχει᾽ 

τῷ δὲ μεταστρεφθέντι μεταφρένῳ ἐν δόρυ πῆξεν ͵ 
ὦμων μεσσυηγὺς, διὰ δὲ στήθεσφιν ἔλασσεν. 
Δούπησεν δὲ πεσών - ὁ δ᾽ ἐπεύξατο δῖος ᾿Οδυσσεύς᾽ 
Ὦ Σῶχ᾽, Ἱππάσου υἱὲ δαΐφρονος, ἱπποδάμοιο, 4.50 

φθῇ σε τέλος θανάτοιο χκιχήμιενον, οὐδ᾽ ὑπάλυξας. 
Ἂ δείλ᾽, οὐ μὲν σοίγε πατὴρ χαὶ πότνια μήτηρ 

ὄσσε χαθαιρήσουσι θανόντι περ΄ ἀλλ᾽ οἰωνοὶ 

486-486, Διὰ μὲν.... Ἄογες ΠΠ, 357- 
968 δ᾽ 165 ποῖβθϑ 51} 665 ἀθιιχ ψϑῦ8. 

4387. Πάντα δάνευε, ροῖν πάντως. 
- Χροός, νμΐρο χρόα. Δδολοίϊος : ὅτι 

χροὸς, αἱ Ἀριστάρχου" Ζηνοδότειος δέ 
ἐστιν ἣ χρόα. --- ᾿Βέργαθεν (Ξἐραγανϊε) 
ἐχυΐνααι Ἰοὶ ἃ ἀπέσπασς (αὐοειϊε). 

4839. Ὅ ἀὰπδ 16 56π5 ἀε ὅτι : 416. -- 

Τέλος χαταγαίριον, νμίψο βέλος χατὰ χκαί- 
ρίον. 16 τοὶ βέλος (ΟΡ ροχιέ ἀ68 Ἰοἱπ) δϑὲ 
ἢ ἴουθ ἰοιξ ἃ ἴδις. ἹΠΙρΡΙΌΡΓΘ,, ΘΟΙΠ6 
γόροπάαπε ἃ οὔτασε, 4ιὶ ἀόδῖρῃθ αηθ 0]65- 
51}6 μοχίξο ἀδ ργὸβ. Αἴι581 ΑὐἹδίαυ {16 ἀναϊῇ- 
1] ρνό(όνέ τέλος, εἰ Ιἰδα11-}} χαταχαίριον 6π 
ἴι 561} τηοῖ. ΠῚ Θχρί 46 τέλος χαταχαί- 

ρίον Ρᾶν τέλος θανάτοιο, οἰ 6δι-ὰ- ἀἴνο θά- 

νατος, ἴὰ τπηοῦῇ. ὕοΟΥ6Ζ ΡΪιι5 [νὰ5, γθὺ5 4δ1. 
ΠΙάγπιθ ποιι5 ΔΡρυοπ 486 ἰὰ ἰθφοη ἀ᾽ Αὐ]β8- 

ἴἌγ 46. ἐΐαϊε ο6}|16 46. ῬυΡδβάᾷα ἴοιιϑ [65 Ὧη- 
οἷθπ5 ἰαχίθβ σχεδὸν ἅπασαι. Νοῖνα νυ]ρσαΐθ 
οδὺ ἰὰ ἰθοοῆ. 46 Δόποάοϊβ. 1,6 }}γ8 γδργϑῖϊθ 
«αΐθπ [᾿ αἵἴ δια ρ υϑει Θαϑοπηθηΐ γαϑρθοῖϊόθ, δὲ 1} 
ἔροανθ ἰὰ Ιθοοῖ ἀ᾿ ΑὐἹβδίασααο θΊθη ργόόγαθ] : 
ἰουρο θα φιιίοίεῖον. 1] ἃ Ῥαυ [το πιθηΐ τ ϊβοη. 

447-449, Τῷ δὲ.... ,ογαῖ Υ, 40-42 εἱ 

165 ποῖθϑ 511 665 ἴγ015 υ6 8. 

4641. Τέλος. Ζέποἀδοίε, βέλος. 
408, Καθαιρήσουσι, αδαπιοοιιέ, αἸγα1556- 

τομῇ. ΠῚ ο᾽ἀρὶς ῬΡοΟργοπιθπὶ (65 Ραμ ριδΥο5, 

Επιδίαῖμε : ἀντὶ τοῦ χαθελοῦσι τὰ βλέ- 
φαρα. «δολοίϊες : τοὺς ὀφθαλμοὺς χατα- 
χαλύψουσι. 



[ΡῚ ΛΊΑΔΟΣ Δ. 411 

ὠμησταὶ ἐρύουσι, περὶ πτερὰ πυχνὰ βαλόντες. 

Αὐτὰρ ἔ β: εἴ χε θάνω, χτεριοῦσί γε δῖοι χαιοί. ἡ55 

Ως εἰπὼν Σώχοιο δαΐφρονος ὄθριμον ἔγχος 
Ν ᾿ “Ἢ 5 ἣν “" 7 
ἔξω τε χροὸς ἕλχε χαὶ ἀσπίδος ὀμφαλοέσσης᾽ 

αἷμα δέ οἱ σπασθέντος ἀνέσσυτο, χῆδε δὲ θυμόν. 
Τρῶες δὲ μεγάθυμοι ὅπως ἴδον αἷμ᾽ Ὀδυσῆος, 

χεχλόμενοι χαθ᾽ ὅμιλον ἐπ᾽ αὐτῷ πάντες ἔδησαν. 460 
Αὐτὰρ ὅγ᾽ ἐξοπίσω ἀνεχάζετο, αὖε δ᾽ ἑταίρους. 

Τρὶς μὲν ἔπειτ᾽ ἤῦσεν, ὅσον χεφαλὴ χάδε φωτὸς, 

τρὶς δ᾽ ἄϊεν ἰάχοντος Ἀρηΐφιλος Μενέλαος" 

αἶψα δ᾽ ἄρ᾽ Αἴαντα προσεφώνεεν ἐγγὺς ἐόντα ᾽ 

Αἴἷαν Διογενὲς, Τελαμώνιε, χοίρανε λαῶν, ηθὅ 
ἀμφί μ᾽ Ὀδυσσῆος ταλασίφρονος ἵχετ᾽ ἀυτὴ; 

τῷ ἰκέλη, ὡσεί ἑ βιῴατο μοῦνον ἐόντα 
Τρῶες, ἀποτμιήξαντες ἐνὶ χρατεοῇ ὑσμίνῃ. 

Ἀλλ᾽ ἴομεν χαθ᾽ ὅμιλον " ἀλεξέμεναι γὰρ ἄμεινον. 

Δείδω μή τι πάθησιν ἐνὶ Τρώεσσι μονωθεὶς, 10 

ἐσθλὸς ἐὼν, μεγάλη δὲ ποθὴ Δαναοῖσι γένηται. 
Δ ΨῈΓ ἃ ε οὐπηβουεν, 31. ΔΕ ΟΝ ὃν 
ὡς εἰπὼν ὃ μὲν ἦρχ᾽, ὁ δ᾽ ἅμ. 

Φυ ΟΥ ἕσπετο ἰσόθεος φώς. 

Εὗρον ἔπειτ᾽ Ὀδυσῆα Διὶ φίλον" ἀμφὶ δ᾽ ἄρ᾽ αὐτὸν 

Τρῶες ἕπονθ᾽, ὡσεί τε δαφοινοὶ θῶες ὄρεσφιν ν : φ ϑέσφ 
5 ἀμφ᾽ ἔλαφον χεραὸν βεόλημένον, ὅντ᾽ ἔθαλ᾽ ἀνὴρ η Ὁ 

ἰῷ ἀπὸ νευρῆς " τὸν μέν τ᾽ ἤλυξε πόδεσσιν 

φεύγων. ὄφτο᾽ αἷμα λιαρὸν χαὶ γούνατ᾽ ὀρώρη " φευγῶν, οὁφρ ἀμ. ῶ τ ϑωρὴ 

4δά. ὮὨμησταί. Τγτναπηῖοθ ὀἐονίναϊέ 
ὦμῆσται, Ῥτορέτιϑρομηὸπο, --- ἘἜρύουσι. 
ΤΠ Δα γα5 ᾿ἰσεπὶ ἐρύσουσι; 16 ἔπτιν ΟΥΑΙ ΠΑΡ. 
Αἰδχίοη ἐογίναϊξ ἐρυοῦσι, ρΡγορότιϑροπιὸπθ : 

ΤηΔ15 οοίξο ΟΥ̓ ΠΟρΡΥ ΡΠ 6 π᾿ ἃ ροϊηΐ ὁϊό Δτη156 
ΘΟΙΠΠ16 ἰόσ! πη 6 ῬΔΓ 165 σΥΔΙΠΠΊΔΙ ΓΙ Π5 σΊΘ05. 
- Περί ἀοῖὲ ὀΐγε Ἰοῖὶπε ἃ βαλόντες. Ηοπηὸτο 
ἃ ἀ1τ, 11, 816, ἀμιφεποτᾶτο. 

4δδ. Αὐταρ ἔμ᾽;.-.. Λυϊραῖο : Αὐτὰρ ἐπεί 
γε θάνω, χτεριοῦσί με δῖοι Ἀχαιοί. 

458. Οἱ, ἃ ἴὰυ], ο᾽ εβί-ἀ-αἴνα ἃ {Π|γ556. 

Αὐϊβέασαι: αὐτῷ τῷ Ὀδυσσεῖ. Δέποάοίεο 
ὀογῖναιῖς οὗ, 4υ᾽ ΑΓΙβίαγ 6 Γοράρ 6. ΘΟΙΏΠΙ6 
1ΠΡΙΌΡΓΕ. 

462. Χάδε. 46 χανδάνω, ἔχαδον, εοη- 

την, ΤΊ, 556 ΟΥἹΘ. ἃιι88ὶ ἰοῦ 4116 ρομναῖξ [6 
Ῥογπηθίξνα ἰὰ τόθ απ Πομηπιθ. Οὗ δϑὲ αἰαϊ- 
θΠ Τ᾿ χρρθϑϑίου 46. 6. ΡυΘΠΩΓΘ, ΘΟΙηη6 

ἴαιε Επβίατμθ, χεφαλὴ φωτός ρου πῃ 5ϊπ|- 

ΡΪο ὀφυϊναϊοηΐ 46 ἀνήρ. ΠῚ πὟΎ ἃ σα ἀἴοα 
4] ρὰϊ ΟΥΘΡ Ρἱὰβ ἔοσε «αἼΠ| γ5:6 : ἢ] ἔαα- 

ἀναῖῖ, Ῥὰν οχϑπαρίθ, ὰ ἐἐΐο ἀθ Μαγβ. Επϑία- 
[Π6 Ἔρος «υ Ἠοπηὸγο σοιμηραγα 16 οὐἱ 46 

Τ᾽ μβΙοτηπηθ ἃ δϑὶ αὶ 46 ἴὰ [δπηπηθ : ὅσον ἐχώ- 

ρει ἀνὴρ, εὐρυφωνότερος ὧν γυναιχός. 
Οδείθ δχρ!!οαῖοπ δϑῖ υἹἀἴθα]θ. 

476, Τὸν μέν τ᾽ ἤλυξε, ἐδένωη φιλάενι νὲ- 

ἐανί!. ΟἾε56 16 σου 401 π᾽δδὲ ρὰ5 τομὴ δι 
Ῥοαῦνοῖν ἀὰ οἰ αθθθαν. ϑολοίϊος : ἐξέφυγε 

τὸν βαλόντα χυνηγέτην. 



419 

᾿ι ἢ ᾿ δ) Ἂ ͵ αἱ δ ἃ " 

αὐτὰρ ἐπειδὴ τόνγε ὁαμάστεται ὠχὺς ὀϊστὸς, 

ΛΙΑΔΟΣ ΔΛ. [Χ1ἠ]} 

Ἁ 

" ͵ -“ " " Ἂ Ν 

ὠμοφάγοι μιν θῶες ἐν οὔρεσι δαρδάπτουσιν, 

ἐν νέμεϊ σχιερῷ " ἐπί τε λῖν ἤγαγε δαίμων 480 
’ὔ “ Ἂ 5" ΓΝ σίντην" θῶες μέν τε διέτρεσαν, αὐτὰρ ὁ δάπτει" 

ὥς ῥα τότ᾽ ἀμφ᾽ Ὀδυσῆα δαΐφρονα, ποικιλομιήτην, 
ν᾿ Ὁ ῳ δ τὰ Ἔ 3: ἢ ΄΄-ι  νἝΝ Τρῶες ἕπον πολλοί τε καὶ ἄλχιμοι" αὐτὰρ ὅγ᾽ ἥρως 

ἀΐσσων ᾧ ἔνγει ἀμύνετο νηλεὲς μα , " εγχεῖ ἄμ, ἤλεξες ἡμᾶρ. 
Αἴας δ᾽ ἐγγύθεν ἦλθε, φέρων σάχος ἠύτε πύργον, 585 

στὴ δὲ παρέξ᾽ Τρῶες δὲ διέτρεσαν ἄλλυδις ἄλλος. 

Ἤτοι τὸν Μενέλαος Ἀρήϊος ἔξαγ᾽ ὁμίλου, 

χειρὸς ἔχων, εἴως θεράπων σχεδὸν ἥλασεν ἵππους. 

Αἴας δὲ Τρώεσσιν ἐπάλμενος εἷλε Δόρυχλον 
ς ᾿ Ἂ Πριαμίδην, νόθον υἱόν " ἔπειτα δὲ Πάνδοχον οὗτα᾽ 490 

οὗτα δὲ Λύσανδρον χαὶ Πύρασον ἠδὲ Πυλάρτην. 

Ὡς δ᾽ ὁπότε πλήθων ποταμὸς πεδίονδε χάτεισιν 
χειμάρρους χατ᾽ ὄρεσφιν, ὀπαζόμινος Διὸς ὄμόρῳ, 

πολλὰς δὲ δρῦς ἀζαλέας, πολλὰς δέ τε πεύχας 

ἐσφέρεται, πολλὸν δέ τ᾽ ἀφυσγετὸν εἰς ἅλα βάλλει" 408 

ὡς ἔφεπε κλονέων πεδίον τότε φαίδιμος Αἴας, 

δαΐζων ἵππους τε χαὶ ἀνέρας. Οὐδέ πω Ἕκτωρ 

πεύθετ᾽, ἐπεί ῥὰ μάχης ἐπ᾽ ἀριστερὰ μάρνατο πάσης, 

ὄχθας πὰρ ποταμοῖο Σχαμάνδρου" τῇ ῥα μάλιστα 
ἀνδρῶν πῖπτε κάρηνα, βοὴ δ᾽ ἄσόεστος ὀρώρει, 800 

480. Σχιερῷ. Δέποδοϊο, γλαφυρῷ : ὀρ!- 
{πὸ τοὺΐ ἃ (ας ππργοόργθ. Αὐϊδίαγαιθ : ἣ 

διπλῆ, ὅτι Ζηνόδοτος γράφει γλαφυρῷ" 
τοῦιο δὲ σπηλαίῳ ἢ ἄντρῳ οἰχεῖον, 
νομὰς δὲ ἔχοντι [ὑπὸ] συνδένδρῳ τόπῳ 
ἀνάρμοστον. --- Λῖν, δεορυβαι! ἀς λίς. 
Πάν : τὸ πλῆρες “λῖνα, ὅ ἐστι 
λέοντα, Δωριχῶς. 

ἀδό. Αἴας... Αρτγὸδβ΄ ὁ6. νϑγ8., 406] 4165 
τοχίθϑ Δ. 1165 τόρότξαϊοπι [6 νου Υ11|, 320 : 

Χάλχεον, ἑπταύθόειον, ὅ οἱ Τυχίος χάμιε 
τεύχων. 

489-49Ι. Δόρυχλον.... Οο5 ἙτοΥΘῺ5 (π65 
ῬὰΣ Α]ὰχ δοηὲ ε[65 ἱἹποοπηιῖϑ, 

492. Ὡς δ᾽ ὁπότε.... Υἱνρ]6, Εἰπόϊώο, 
ΠΠ, 8056 : «.... δα γάρ τ5 τηοηΐᾶπο ἥπι- 

« ΤΏΪΠ6 ΤΟΥΤΘῺ5, ϑίθγ δ ἀριοβ, δίθγηϊξ δα τὰ 

« Ἰαῖα βοιπαιθ ἸθΟΥ 65.» -- απ ᾿ϊθὰ ἐδ 

χάτειτιν, Δόποδοϊεα ὀονῖναῖε δίηται. 

498. ᾽᾿Οπαζόμενος, Ροιι556 : τϑπάπι μ]115 
γΆΡΙάο, 

495. ᾿Ἐσφέρεται, 5δοιων γαρὶξ, Θαϊναῖπθ 
ἄγος αἱ : δα ρογίθ ἐἰλπ5 565 ἤοίβ. --- Ἄφυ- 
σγετόν, {ἰἐινίοηι, 465. ᾿πηπη πα ]ο65. ϑολο- 

ἐϊος : ἰλυῶδες, συρφετόν. 1.6 πιοῖ ἀφυ- 

σγετός π8 868 ἴγοινθ ρμοϊπὲ ἈΠΠ]|Θὰγο. Ομ ἰδ 

γα τ 0}}6 ἃ ἀφύσσω; νθ56:. 
496. Ἔφεπε..... πεδίον, οὐίθωξ δαρηρι)), 

Ῥαγοουχοῖ ’ὰ Ρ]αϊπ, --- Κλονέων, δώρϑανς, 
Ἰοῖαπε ραντοῦΐ [6 ἀόβοναγο, 

498. Ἐπ’ ἀριστερά (ἃ ραιο}}6) 686 "61 
ῬᾺΡ ταρρουνῦ ἃ ἰὰ πηᾶνοῖθ ἀ6 ᾿'γπηόθ ργθο- 

406: ὁὰνῳ δὴ. νϑηδῃΐ αἀἾΠΙοπ, Ἠδοῖου ἀναὶξ 
16 δοιὰ πηιπάγο ἃ 88 ἀγοῖίθ. 



[Χ1]} ΛΙΑΔΟΣ ΔΛ. 4 τπϑ 

Νέστορά τ᾽ ἀμφὶ μέγαν χαὶ Ἀρήϊον Ἰδομενῆα. 

Ἕχτωρ μὲν μετὰ τοῖσιν διχίλει, μέρμερα ῥέζων 
Ψ ν΄ ς " 

ἔγχεΐ θ᾽ ἱπποσύνη τε, νέων δ᾽ ἀλάπαζε φάλαγγας. 
Ὁ Μ « 

Οὐδ᾽ ἄν πω χάζοντο χελεύθου δῖοι ᾿Αχαιοὶ, 

εἰ μὴ Ἀλέξανδρος, Ἑλένης πόσις ἠὐχόμοιο, π ς σι 

παῦσεν ἀριστεύοντα Μαχάονα, ποιμένα λαῶν, 

ἰῷ τριγλώχινι βαλὼν χατὰ δεξιὸν ὦμον. 
Τῷ ῥα περίδδεισαν μένεα πνείοντες Ἀχαιοὶ, 

΄ ῇ [τ μιή πώς μιν, πολέμοιο μεταχλινθέντος, ἕλοιεν. 

Αὐτίχα δ᾽ ᾿Ιδομενεὺς προσεφώνεε Νέστορα δῖον 510 

Ὦ Νέστορ Νηληϊάδη, μέγα χῦδος Ἀχαιῶν, 
“ -" 2 ε Ἵ : λ δὲ ΄ ἄγρει, σῶν ὀχέων ἐπιθήσεο᾽ πὰρ δὲ Μαχάων 

βαινέτω" ἐς νῆας δὲ τάχιστ᾽ ἔχε μώνυχας ἵππους. 

Τητρὸς γὰρ ἀνὴρ πολλῶν ἀντάξιος ἄλλων 
[ἰούς τ᾽ ἐχτάμνειν ἐπί τ᾽ ἤπια φάρμακα πάσσειν]. 515 

Ὡς ἔφατ᾽" οὐδ᾽ ἀπίθησε Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ. 
Αὐτίχα δ᾽ ὧν ὀχέων ἐπεθήσετο " πὰρ δὲ Μαχάων 

βαῖν᾽, ᾿Ασχληπιοῦ υἱὸς ἀμύμονος ἰητῆρος᾿ 
μάστιξεν δ᾽ ἵππους, τὼ δ᾽ οὐχ ἄχοντε πετέσθην 

νῆας ἐπὶ γλαφυράς" τῇ γὰρ φίλον ἔπλετο θυμῷ. 

ὅ08. Ἱπποσύνῃ; ΡὰΓ 1᾽αγῇ ἄνϑο ἰθα86] 1] 
ἀἰνρΊσϑαῖς 50η ἜΠὰν (6 16 Ἰαποαπξ 51} [65 6π- 

ΠΘΠῚΪ5, ΘΠ ΤΟΠΥΘΙΒαηΐ, 6Π ὀογαβαηΐ [65 σΘΥ- 

Υ]6175). Οπ ] Ζαθ5-τιὴ8 δηἰθπάθηϊξ βϑαϊθιηθηξ, 

Ρὰν ἱπποσύνῃ, ᾿᾽άτο556 ἀ᾽δεῖου ἃ οοπηθαῖ- 
ἴγο ἀὰ Βαΐὲ ἀ πη οἤαγ. ΑἸΟΥΒ 66 5ϑγαϊ ἃ 

Ρδὰ ρυὲβ ὑπὸ στόροεειομ 46 ἔγχεϊ, 
ρ4. Κελεύθον, ἐδ νία, Ποτ5 46 1ὰ τοιΐθ 

(4.1 165 πιϑπαϊὲ ἃ 1 6πηθιηϊ[). Νουα αἸΡΙΟΏ5 : 

ἀον5 ἷκε οπαμιρ ἐς δαξαϊί 6. 

ὅ08. Μένεα πνείοντες (τ εϑρ᾽γαπὶ [6 σοα- 

ῬΑ ΘΕ) π᾿ δβδῦ 101 {αι απ ὀρ Ππὸϊτθ Ποπόγαθ}]6. 
(δ π᾽ εδὲ ροϊηῦ τηαϊσγό ἰθὰν οοῦσασα 45 
ἘΡΘΠΆ] 6 πὶ ρον Νδομαοπ, [158 τγοπη!οπὶ 
οι 1ὰ], ῬάροΘ 4᾽}}5 16 νοϊθηΐ Ποὺ5 4’ ἐϊδὲ 

ἐς 56 ἀέίοπαγο, 

509. Μή πώς... ἕλοιεν, η6 ἱπίοργοερεπε. 
5612. Ἄγρει, αρ 6790 ςὰ! δολμοίϊος: ἂγε δή. 

δ18. Ἰούς.... (6 νϑῖ5 δϑὲ τηϑναπό ἐ6 
ΓΟ 6] ἀδη5 16 πηϑπαβοῦς 46 ἵ6η156. Φόμο - 

ἀοΐθ πο ᾿᾿ἀναϊξ ρᾶᾷ5 τϑφῃ ἀδπ85 50η ἰεδχίθ. 
ΑὐἸβίορ απο 46 Βγζάποο ᾿᾽ναϊ ποίό ΘΟ πηπηο 

920 

᾿πέογροϊό. Αὐϊθέασαιιθ οομβνιηθ ᾿᾿ αἰ όζοβο, 
Αὐ]ϑίομϊουβ : ἀθετεῖται, ὅτι οὐκ ἀναγκαῖα 
ἡ ἐξαοίθμησις" μειοῖ γὰρ, εἰ μόνον ἰοὺς 
ἐχτάμνειν χαὶ φαρμαχεύειν οἷδεν" χαὶ 
Ἀριστοφάνης προηθέτει- Ζηνόδοτος δὲ 
οὐδὲ ἔγραφεν. ΠῚ 651 οογίαϊη 4116 66 ΥΘ18 
ὀΐθ. ργθϑάιθ ἴοιΐθ να]θαῦ ἃ 1 Θχρυθβϑίοι 

πολλῶν ἀντάξιος ἄλλων. 4ἱ ἀϊδβαϊῦ 51 Ὀῖθπ 

ε6 φα᾽ Ἰἀοιηέπόθ νεαὶ ἀἰνθ. ὑθροπάαπὶ 41πε]-- 

4.65 πηοάογη65 16 πηδὶ α Ἰ Θηπθ πῇ ΘΟΠλΠ16 δι- 

το μέ απ οὐ ἐρίτιπιθ, ΒΟΙΠ6 16 ἴσον πηόπηθ 
ΘΧΟΟΙ]οπί : « γεγϑαβ ἴθηθρα δα ἀαθιξαξιι5. δὲ 
«ῬΓῸ 1πᾶπὶ| μυϊζἀοαιθ ἨΔ 115, ΦΌΟ ΠΙΆ ΠῚ 
«᾿ς οϑὲ ἀδθϑουριο τοὶ πιράϊοα ὨΘΓΟΙΙΠῚ 
« ἄνο, ἢος αϑὲ τῆς χειρουργίας, οϊ Δ. 
« ἐχρϑυϊθηάθ Ἀρ Ἰβϑι πη πὶ 6558. ἃἱδ τη661- 
« οὕπη. » 

549, Μάστιξεν δ᾽ ἵππους. ΟἸἰιο! 4165 ἀπ- 

οἴθπ5. ᾿ἰβαϊοπΐ, μάστιξεν δ᾽ ἐλάαν. Οὐ ἐϊαῖῃ 

βᾷη8 ἀοιιῖα Ρουχ σός Ὀ]1ν Ιὰ (ουτπα! 6. Πα} ]- 

{6}16 ἀ Ἡοιπὸγο. 
520, Νῆας ἐπὶ.... γογοῖ [ὰ ποίε Χ, ὅ94, 



414 ΙΛΙΑΔΟΣ ΔΛ. ΠΗ ὴἡΤΊ 

Κεῤριόνης δὲ Τρῶας ὀρινομένους ἐνόησεν, 

Ἕχτορι παρθεῤαὼς, καί μιν πρὸς μῦθον ἔειπεν᾽ 

Ἕχτορ, νῶϊ μὲν ἐνθάδ᾽ ὁμιλέομεν Δαναοῖσιν, 
2 ὃν Ν , -- ιυΥνἋἝΨ 

ἐσχατιῇ πολέμοιο δυσηχέος" οἱ δὲ δὴ ἄλλοι 

Τρῶες ὀρίνονται ἐπιμὶξ, ἵπποι τε χαὶ αὐτοί. 5925 

Αἴας δὲ χλονέει Τελαμώνιος ̓  εὖ δέ μιν ἔγνων ̓ 
εὖ ὴ Ἁ 4 3. ἂν Ἁ 2 Ζ “Ξ Ἀλλὸ με Ὁ, κκ Ξ- } 

οὺ γὰρ ἀμφ᾽ ὦμοισιν ἔχει σάχος. ὰ χαὶ ἡμεῖς 

χεῖσ᾽ ἵππους τε χαὶ ἅρμ᾽ ἰθύνομεν, ἔνθα μάλιστα 

ἱππῆες πεζοί τε, χαχὴν ἔριδα προδαλόντες, 

ἀλλήλους ὀλέχουσι, βοὴ δ᾽ ἄσόεστος ὄρωρεν. 580 
Ὡς ἄρα φωνήσας ἵμασεν χαλλίτριχας ἵππους 

μάστιγι λιγυρῇ ̓  τοὶ δὲ πληγῆς ἀΐοντες 
ς 3. «αἵ ᾿ «“ ᾿ .- 5 ᾿ 
ῥίμφ᾽ ἔφερον θοὸν ἅρμα μετὰ Τοῶας χαὶ Αχαιοὺς, 

στείδοντες νέχυάς τε χαὶ ἀσπίδας " αἵματι δ᾽ ἄξων 

έρθεν ἅπας πεπάλαχτο, καὶ ἄντυγες αἱ περὶ δίφρον, 535 

ἃς ἄρ᾽ ἀφ᾽ ἱππείων ὁπλέων ῥαθάμιγγες ἔξαλλον, 

αἵ τ᾽ ἀπ᾿ ἐπισσώτρων. Ὁ δὲ ἵετο δῦναι ὅμιλον 

ἀνδρόμιεον, ῥδῆξαί τε, μετάλμενος᾽ ἐν δὲ χυδοιμὸν 

ἧχε χαχὸν Δαναοῖσι, μίνυνθα δὲ γάζετο δουρί. 

Αὐτὰρ ὁ τῶν ἄλλων ἐπεπωλεῖτο στίχας ἀνδρῶν ο40 
“ Ῥ» 3 , Τά , “ - ἔγχεΐ τ᾽ ἄορί τε, μεγάλοισί τε χερμαδίοισιν 
Αἴαντος δ᾽ ἀλέεινε μάχην Τελαμωνιάδαο. 

ὕὅῶ2. Παρδεδαώς ἐδ: γϑιπαγαπΆ}}}6, ἃΡ- 

ΡΠΧαέ πὰ ΘΌΘΥΙΙΟΥ 401 φοπαιῇ Ἰ᾽ αἰτοίαρθ. 
Ἠοχηὸτο διρ οἷα ογαϊπαϊυθιιθηῦ παραθαίνω 
δὰ μαυ]απὲ 46 σοὶ 411 σομ δῖ, 

ὅ28. Κεῖσ(ε). Ζόποάδοϊεα ἐενῖναϊς, χεῖθ᾽ 
{ροῦν χεῖθι) : Ἰδφοη γϑ)θϊόθ μὰν Αγ βία 18 
ΘΟΠλμη6 ἀἢ δο]έοϊβηηθ, ΠΠ Ὑ ἃ πη πγ ΘΙ ΘΓ. -- 
᾿Ιθύνομιεν τι 50] που, ροῦν ἰθύνωμεν. 

ὅ29. ᾿Εριδα προδαλόντες (οθγέαμιεν 6α- 
λλθθη 65) οδῖ [10] οπαθηΐ γαπάμπ ἀλη5 165.,ϑοἠο- 

ἐϊθς : φυλονείχως ἐρίσαντες. [] 5᾽ἀρὶ ἀ6 ἰὰ 
Ἰαϊτία 1ὰ θ᾽ 5. θυ Ὶ}}6. οὐ [ὰ Ῥ] 15 δον πόθ, 

681-686, Ἵμασεν.... ίνρ.16, πόϊάε, 
ΧΙΙ, 387: « ΤᾺ]15 Θ4.05 δἰδοου πιθάὰ 1ηἴΘΡ 
« Ῥγϑ]α Τυνπιβ Εὰππηὰπΐθ8. δαογο “πλε1, 

᾿ς (Ὁ ΤΠ]ΒΘ 116 ο65515 Η Ο5ΕΠ|0115 ᾿Πδι] 5 ; 5ρᾶγ- 
« δ1Ὲ γΆρΡΙ4ἃ ἀπριϊα ΤΟΥ65 ϑαΠριπθ605, ΤηΪχ- 
« ἴα46 ΟΥ̓ΊΟΥ ΟὩΪΟαἴαΣ ἈΓΘμὰς Ὁ 

ὅ32, ἈΑἴΐοντες. ὙΊγρΙ6, Θέογρίφιιος, 1, 

δι4 : «.... ἀιιαϊξ σανγ5. Πα 6 Πὰ5. » 

ὅ87, Αἵ τί(ε), οἱ ἀ᾽δαῖνοβ, ο᾽ δϑι-ἃ -αἰτο 
ἀ᾽ ααΐτοβ σουϊτίοβ ἀ6 βὰπρ. -- Ἀπί(ό), αὖ, 
(νθηδη1) (6 : 741ΠΠ|65ᾶπηὺ 46, 

699. Δουρί, νεἰρο δουρός (γος 16 πιόπιθ 
56η5). δολμοίϊος : Ἀρίσταρχος, δουρί, 
χατὰ δοτιχήν. ΒοΙ6 : « Μίνυνθα δὲ 
« χάζετο δουρός, ποῃ πιαϊΐιπὶ οδίοδαΐ 
« Λαδσία, Ἰος θὲ, γὰγο οθϑβαθαξ ἃ αἰπ)1- 

« σἄπάο. » 1,65 ΑἸθχπάγι πη ΘΧρ παϊοπξ 

δουρί οὐ δουρός, ρᾶν δόρατος βολῆς : αὔτ 
76ὲ 46 ἰανιθθ, οὰ ἃ τίη 76ὲ 6 ἰαποϑ; ταδὶδ 

Ια 5615 ὅθ 1ἰὰ ρῇῃγαβθ σϑύθμαῖ τοι οιΓ5. ἃ 

"14 ός ἀδ ᾿πξϊθ σὰ η8 ἐγόνθ. [,μ6 βοΠο)αβίθ Α : 
ἐπ᾽ ὀλίγον, φησὶ, συνεπ)έχετο. Τὐαυ 6 
ΘΧρ]]οαῦοῃ οδὲ Ὁ]ὰ5. δα ρ]θ, δὲ ρᾶγναϊξ ρνέ- 
[όγ}}]6. 



ΑΛ... σ΄ τίν ον 

[Χ1]} ἘΑΒΑΔΟΣ ἃ. 4τῦ 

[Ζεὺς γάρ οἱ νεμεσᾶθ᾽, ὅτ᾽ ἀμείνονι φωτὶ μάχοιτο. 

Ζεὺς δὲ πατὴρ Αἴανθ᾽ ὑψίζυγος ἐν φόδον ὦρσεν 

στὴ δὲ ταφὼν, ὄπιθεν δὲ σάχος βάλεν ἑπταθόειον᾽ δη5 
͵ οἷ 7 δ ΝΕ , Ὄ ὦ Ἅ, τρέσσε δὲ παπτήνας ἐφ᾽ ὁμίλου, θηρὶ ἐοιχὼς, 

ἐντροπαλιζόμενος, ὀλίγον γόνυ γουνὸς ἀμείῤων. 
ε “" "ὼ ἊᾺ 

ῶς δ᾽ αἴθωνα λέοντα βοῶν ἀπὸ μεσσαύλοιο 

ἐσσεύαντο χύνες τε χαὶ ἀνέρες ἀγροιῶται, 

οἵτε μιν οὐχ εἰῶσι βοῶν ἐχ πῖαρ ἑλέσθαι, 550 
πάννυχοι ἐγρήσσοντες᾽ ὃ δὲ χρειῶν ἐρατίζων 
“Ὁ 7 " ᾽ “7 τς ᾿ Ἵ Ἃ Υ ἰθύει, ἀλλ᾽ οὔτι πρήσσει: θαμέες γὰρ ἄκοντες 

ἀντίον ἀΐσσουσι θρασειάων ἀπὸ χειρῶν, 

χαιόμεναί τε δεταὶ, τάστε τρεῖ ἐσσύμενός περ᾿ 

ἠῶθεν δ᾽ ἀπονόσφιν ἔδη τετιηότι θυμῷ " 558 

548. Ζεὺς γάρ οἵἱ.... (8 ν6γ5 Π6 56 ἴσον 

ἀδη5 ἀπο ἀ65 πιὰ παϑογ 5 α Ποιηὸνο, 1] 

εϑδὲ οἷϊό ἀδπ5 ἴὰ ἤλόέογίψιιδα ἃ’ Αὐϊβίοϊθ οἱ 
ἀλη5 16 ἐγαϊτό ἀθ Ρ] αἴλυαιθ βὰν ἰὼ Ζδοέιι" 6 

εἶδς μοδίος. Τιὰ Ῥἷασθ οὰ 165 ὁάϊίθιυβ ᾿οπΐ 

᾿πΐθγοα!ό ραγαῖξ 5562 πιὰ] Ἷἢοϊβίθ, θυ : 

« 81 δηΐϊτῃ Ηβοῖοσ ὀρέέανίἐ ΑἸ] 15 ΟΟΟΙ ΒΠΤΗ, 

« 4ιομηοῖο ᾿ος 50) 1πσα5, Τόν πὴ ΠΟ] 1556 

« Ἠβοΐογθπη ἴθ Α͵άδθθπὶ ᾿ποιάθυθ, π6 οατη 

« [Ὀγτογα ραρπαγθῖῦ [τὰ ΘΟΠέγαν τα ἀἸ οἴ μα 

α οροτἕμϊε ἴῃ Θαρουοθα5, Ηθοΐοσγεια [6- 
« ἰθπάϊββα 'ἴπ ΑἸδσθιη, 564 ἃ} Τονβ ἔι1556 

« Ργοβηίξαπ. » 

544. Αἴανθ᾽ ρουν Αἴαντι : ὀΠἸδῖοπ ΤΆΥΘ, 
- Αἴανίτι).... ἐν φόδον ὥρσεν. (οπείΐγυϊ- 
562 : ἐνῶρσξ φόδον Αἴαντι. --- Φόόδον, 1ὰ 
[αττ6 (οὲ ποη μᾶ85 1 ογδϊηξ6), 

δ4ά6, Τρέσσε πὲ οοῃϊοπὲ μ88 ποῖ Ρ]05 
᾿᾽1Ἰἀέε ἀθ ογαϊηΐθ. Ἠοπιὸν αἰξ βϑυϊθιηθηξ 
4 Α)]ὰχ 586 σϑγα ρα οι πηοΐῃϑ8 νἱΐθ. ὕουθΖ 
Ιὰ ποῖβ 80} τρεῖν, Υ͂, 266, 0885 ἰγᾶάυϊ : 
« ΕἸδομΐοῖθ ἀπ πππβομαιθπά ἴῃ Μδη- 

ΠΟΡΘΘΥγ Δ] τσῖα δὰ ΒΔΕ ΊΠΙον. » Τ 6 ἢ γ5 ἃΒ- 
ΡΥοανΘ οοέΐθ ἰγδά ποθ « Οὐδληαιδπ 

« δῃΐπ 46 ἴαγάα γεϊτοοθάθηξθ ῬΓΟΡΥΙΘ ΠῸῚ 

« ἀϊοίπιιϑ 6» Ὡοἠι θέ, ἴάταθπ ἴῃ 110 ἐν Πῶολ- 

« ἐθέθ, 56} ΕἸ πη15. Ὑἱπὶ ΔΟΓΙ511, οἰ θΡ 6)" 1) 

« γμφάαρι 56 οοπ  ἐοϊέ, ἀθ τποπηθπῖο 410 ο6- 
« Ἰουιΐον γείγδοίαϊ, νοὶ, αὐ δέ, ἔθυσιπιὶ νοὺ- 

« ξ 4αδη. ΡῬυϊπηὰ οἵ Ῥγορυϊαπι ν οἱ5 

« τρεῖν 5᾽ρῃ1 Βα Ομ 6 πὶ 6556 Ραἴαπηι5, ἃ0- 
«Ὑἰδίο 4φυϊάθπι τηὰχῖμηθ ἀσοοπηπηοάαξαπι, » 

Νοῖι5. ἀθνομβ αἶγα πο ᾿᾿ὅοο]6 α ΑΥὐἰδίαναιιο 
ῃ ἀπ δἔα! Ὁ μὰ5 [6 θυ ποῖρο ἀκα ππαϊίνο ἀπ 5 

τοαΐθ 588 τὶρίθαν, Τὰ ΘΙ ραν (65. ργὰπι- 
Πλὰ ]Θ ἢ5 Θπἰοπἀαϊθηΐ 1οἱ τρέσσε ἀπ πιοιι- 
γϑηιθηΐ ἀόξογιηϊηό μὰν 1ὰ ογαϊηΐθ, ϑολοίϊος: 
διὰ δέος ὑπεχώρησε. 

647. ᾿Εντροπαλιζόμιενος. ὕοΟΥ6Ζ 1ὰ ποία 
Υ͂Ι, 496. 

648-857. Ὥ; δ᾽ αἴθωνα.... Δέμποάοξε 58}"- 

Ῥοϑαϊξ 665 Ὑ6 105 ̓ πἴθυρο όβ, β8η5 ἀουΐθ ρᾶγοθ 
486 Ἰ᾿ ααΐνα ΘΟ ΡΓΆΊ50 [1 Ραγαϊδϑαιῖῦ 5α- 
ἤγρ. ΑὐἹβδίασαθ ἀδίδπα 1᾿ δι μθ μι οἰτό (65 
ἀδὰχ σομηραγαίβοῃϑθ : ὃ μέν γε λέων πρὸς 
τὴν πρᾶξιν, ὁ δὲ ὄνος πρὸς τὴν ἐπιμιονήν. 
-- ίγριο, Επόϊάο, ΤΧ, 792 : «...«Οδὰ 

« βθναπι ἔπ} ὰ ἰδοπθῖη (πτιπὶ [6115 ᾿υθιηὶ 

« 1πΐδηϑιθ, δ ἰθυχιῖι5. 116, Α506 7, δοευθὰ 
« ἴμθη5, Τοίγο γϑαιϊῖ; οἱ ΠΘ6ὰ6 ἴθγρὰ [τὰ 

« ἄλτο δαΐ νἱρἕμ5. ρα τταν ; πθο ἴθ πάθγ Θ0Π- 
« ἃ, ΠΠ|6 φαϊάθμι μος ουρίθηθ, Ρο]8 δϑὲ 
« Ῥ6Γ θὰ νἱροβαπθ : Ηδπα 1116} σϑῖγο ἀπ- 
« ὈΠὶ5 νϑϑιρία Ταγπαβ [π|ργορεγαΐα γϑίονξ, 
« οἵ ᾿ηθῃ85 οχϑίιαϊ 1γἃ, Ὁ 

δ49, Ἐσσεύαντο, νμίρο ἐσσεύοντο. 
Ὕογα2 Ϊὰ ποία ΧΥ͂, 272. 

δδά, Τάστε τρεῖ, φιμας Λιερίε, ἀθναιΐ 
65 46}165 1] ρυοπα ἴὰ ἔμ!τθ. Ὑ ογϑα ΡΪα5 ὰὰΐϊ 
1ὰ ποῖΐβ ἄτι νεῦβ 46. Νοιθ ἀθνοη8 ΓΘΠΊΔΙ- 

486. 1οὶ, {6 16 ἐθγγέξιι5. 46 ὙΊΡΡΊ]6 56 Π1}}}6 

υ͵ϊοπ, ἀλη5 1᾿Ἰπιοπίϊοη «αι Ρροδίθ, τὰ ὁααῖνα- 
Ιθπὶ ἀπ τρεῖ 4 Ηοιηὸνο. Νίαϊβ ὁπ. βειε αι 

«αἿὮΙ 56 σὰρρουνίθ ρ]υϊόϊς ἃ ἰὰ Ιθφοῃ τρομεῖ, 
«αἱ ἐτα!ε 96}16 ἀ᾽ Αὐἱβίοίθ, οἵ 40] 56 ἔγοῦναῖξ 

585 ἀοαΐο ἀκη5 μ᾽ 5 ἀὯπ ΘΧθιαρ]α "6 ἃπ- 

εἶα. Αἰποὶ 16 ρυϊποῖρο ἀ᾽ ΑΥὐϊδίαναιιο μ᾽ οδὲ 

Ροΐμπε οα ἀδίαι, 
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ΦΙὧΨ 

ὶ 

ΙΔΛΙΑΔΟΣ Δ. 

ἤϊε, πόλλ᾽ ἀέκων " περὶ γὰρ ὁΐε . 
Ἁ 

κο 
ΝΣ Δ ω}ῈῪ ἽΞ ᾿ ᾿ 

δ Ὁ Τ᾽ ὄνος παρ ἀρουρᾶν ω 

ὡς Αἴας τότ᾽ ἀπὸ Τρώων τετιημένος ἧτορ 
᾿ ᾿ν 

νωθὴς, ᾧ δὴ πολλὰ περὶ ῥόπαλ᾽ ἀμφὶς ἐάγη, 

ᾺΧ είοει τ᾽ εἰσελθὼν 
“ 

Α “. ΓΣ ωἣΛ 

βαθὺ λήϊον οἱ δέ τε παῖδες 
ε ἊὌ ἊΝ “ 

τύπτουσιν ῥοπάλοισι᾽ βίη δέ τε νηπίη αὐτῶν " 
δου ΝΣ " ἐλ ,] “ Ξε " 7. λα Β 

σπουδῇ δ᾽ ἐξήλασσαν, ἐπεί τ᾽ ἐχορέσσατο φορῥῆς 
ιν 

ὡς τότ᾽ ἔπειτ᾽ Αἴαντα μέγαν, Τελαμιώνιον υἱὸν, 

Τρῶες ὑπέρθυμοι πολυηγερέες τ᾽ ἐπίχουροι, 

νύσσοντες ξυστοῖσι μέσον σάχος, αἰὲν ἕποντο. 

Αἴας δ᾽ ἄλλοτε μὲν μνησάσχετο θούριδος ἀλχῆς, 

αὖτις ὑποστρεφθεὶς, χαὶ ἐρητύσασχε φάλαγγας 

Τρώων ἱπποδάμων ᾿ ὁτὲ δὲ τρωπάσχετο φεύγειν. 

Πάντας δὲ προέεργε θοὰς ἐπὶ νῆας δδεύειν᾽ 

αὐτὸς δὲ Τρώων χαὶ Ἀγαιῶν θῦνε μεσηγὺ 
ς ῇ Ά Ἁ Ὁ 5 Ἁ Ὁ ἱστάμενος" τὰ δὲ δοῦρα θρασειάων ἀπὸ χειρῶν, 

ἄλλα μὲν ἐν σάχεϊ μεγάλῳ πάγεν, ὄρμενα πρόσσω᾽ 

πολλὰ δὲ χαὶ μεσσηγὺ, πάρος χρόα λευχὸν ἐπαυρεῖν, 
ἐν γαίη ἵσταντο. λιλαιόμε ὺὴς ἃ γαίῃ ἵσταντο, μενα χροὸς ἄσαι. 

Τὸν δ᾽ ὡς οὖν ἐνόησ’ Εὐαίμονος ἀγλαὸς υἱὸς, 

[ΧΙ] 

γηυσὶν ᾿λχαιῶν. 
»"»Ὁ -ὧ' 

ν ἐξιήσατο παῖοας 

οθθ 

Ὁθ0 

910 

710 

Ἐὐρύπυλος, πυχινοῖσι βιαζόμενον βελέεσσιν, 
στὴ ῥὰ παρ᾽ αὐτὸν ἰὼν, καὶ ἀκόντισε δουρὶ φαεινῷ, 

χαὶ βάλε Φαυσιάδην Ἀπισάονα, ποιμένα λαῶν, 
ἧπαρ ὑπὸ πραπίδων, εἶθαρ δ᾽ ὑπὸ γούνατ᾽ ἔλυσεν᾽ 

δ58-ὅ74. Ὡς δ᾽ ὅτ᾽ ὄνος... ΒΕΚΚοΥ γο]οῖία 

665 ἀἸἰχ-ϑορῖ γ6γ5 ἅπ [)858 46 1ὰ ρᾶρα, δὐ ῬΆ]ῸΥ 

168 ἃ τηῖβ θηΐγο ογοοῃοῖβ, ον θ2 16 Παρ. ΥΙ 

ἀδ ποῖγο ]πεέροαιοίϊοιν, γ᾽. ΟΧΧ Χαὶ οἱ οχχχυ. 
558. Παῖΐδας, 165 1Ἔπ65 σάγοου5 (4] [6 

τηὸποηι). (Ἶ68ὲ πηαϊργό δὰχ 40}} «αϊτία ἰ6. 

ΟΠ οπαῖη, οὰ 4 Ὀγοὰΐθ ἁπῖγο οΠ056. 16 

ἀδ5 οαγάομπϑ οὐ ἀ6δ Ἴουθο. 

ὅ60. Κείρει. 1ἃ Ἐοπίαΐπο, ᾿αδίος, 11, 

1: « }]6 ἰογναϊς ἀ6 ο6 ῥγέ ἰὰ Ἰᾶυρϑιν 6 πιὰ 

Ιδησιιο, » ΜΙΝ 

δ62. Σπουδῇ» ϑγ6, ἃ σγπα᾽ ρεὶπο. δολο- 
ἐϊο5 : μόλις, δυσχερῶς. 

504, Πολυηγερέες, νμίρο τηλεχλητοί. 

»ϑολοίϊες Α εὐ Υ : Ἀρίσταρχος, πολυη- 
γερέες. «ϑολοῖϊες  : ἐχ πολλῶν ἀγερ- 
θέντες. 

6609. Προέεργε, ργολίφοναί, (Α]αΧ) δπι- 

Ῥέομαι, 
ὅ72. ἸΠάγεν μουν ἐπάγησαν : 56 Ποβὸ- 

γοηΐ; 5᾽δηΐοποόγοπξ. 
574. Λιλαιόμενα. Ὀῦρπον : « 1,86 ροδίε 

Ῥυέΐθ ἀπ αν ϑίος 16 βαπεϊπιθηΐῦ δὲ ἰδ ἐόϑὶν (6 
Θ6Ιαὶ {αὶ 16 Ιᾶποθ.» Νόοῖιβ ἀνοῃβ νι, ΠΥ͂, 

136, τπ6 δόμα σαὶ ἐάολαϊε ἀ6 νοΐοὺ ἃ {νὰ- 
νΘΓ5 1ὰ πυϑὶόα : μενεαίνων. 

ὅ78. Φαυσιάδην Ἀπισάονα. Αρίδαοπ 
οἱ 5δ0η μόνο Ῥἢδιιδι5 50Π} ἸποΟηΠιι5, 
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{Ἀ1] ΓΑΙΆΑΔΟΣ Α΄. ἀι7 

Εὐρύπυλος δ᾽ ἐπόρουσε, χαὶ αἴνυτο᾽ τεύχε᾽ ἀπ᾿ ὥμων. 580 

Τὸν δ᾽ ὡς οὖν ἐνόησεν Ἀλέξανδρος θεοειδὴς 

τεύχε᾽ ἀπαινύμενον Ἀπισάονος, αὐτίκα τόξον 

ἕλχετ᾽ ἐπ᾿ Εὐρυπύλῳ, καί μιν βάλε μηρὸν ὀϊστῷ 

δεξιόν - ἐχλάσθη δὲ δόναξ, ἐδάρυνε δὲ μηρόν. 

ἊΨ δ᾽ ἑτάρων εἰς ἔθνος ἐχάζετο, Κρ᾽ ἀλεείνων " 585 

ὕσεν δὲ διαπρύσιον Δαναοῖσι γεγωνώς᾽" 

Ὦ φίλοι, Ἀργείων ἡγήτορες ἠδὲ μέδοντες, 
στῆτ᾽ ἐλελιχθέντες, χαὶ ἀμύνετε νηλεὲς ἦμαρ 

Αἴανθ᾽, ὃς βελέεσσι βιάζεται οὐδέ ἕ φημι 
φεύξεσθ᾽ ἐχ πολέμοιο δυσηχέος. Ἀλλὰ μάλ᾽ ἄντην 590 
ἵστασθ᾽ ἀμφ᾽ Αἴαντα μέγαν, Τελαμώνιον υἱόν. 

Ὡς ἔφατ᾽ Εὐρύπυλος βεόλημένος - οἱ δὲ παρ᾽ αὐτὸν 
πλησίοι ἔστησαν, σάχε᾽ ὥμοισι χλίναντες, 

δούρατ᾽ ἀνασχόμενοι" τῶν δ᾽ ἀντίος ἤλυθεν Αἴας, 

στὴ δὲ μεταστρεφθεὶς, ἐπεὶ ἵχετο ἔθνος ἑταίρων. 595 

Ὡς οἱ μὲν μάρναντο δέμας πυρὸς αἰθομένοιο. 

Νέστορα δ᾽ ἐχ πολέμοιο φέρον Νηλήϊαι ἵπποι 
ἱδοῶσαι ἦγον δὲ Μαχάονα, ποιμένα λαῶν. 
Τὸν δὲ ἰδὼν ἐνόησε ποδάρκης δῖος ᾿Αχιλλεύς- 

ἑστήχει γὰρ ἐπὶ πρύμνῃ μεγαχήτεϊ νηὶ, θ00 

εἰσορόων πόνον αἰπὺν ἰῶχά τε δαχρυόεσσαν. 

Αἶψα δ᾽ ἑταῖρον ἑὸν Πατροχλῆα προσέειπεν, 

φθεγξάμενος παρὰ νηός " ὁ δὲ χλισίηθεν ἀκούσας 

ἔχμολεν, ἶσος Ἄρηϊ χαχοῦ δ᾽ ἄρα οἱ πέλεν ἀρχή. 

ὅ88, Ἕλχετ(ο). Οὐοίψαοθ δηοΐίθηβ 11- 
βαϊθπΐ, ἕλχεν οὐ εἷλχεν. [ἃ ΟΥ̓ ΠῚΘ ΤΟΥ ΘΠΠΘ 
δϑὲ Ρ᾽ι5 Ἔχρυύθβϑῖυο. 

ὅ89. Αἴανθ᾽ Ροὺν Αἴαντι. ὕογε ρ]ι5 
Βαιξ, γοὺ8 δ44, Δέποάοϊε ἐογίναις Αἴαντος 

βελέεσσι, 4ὰὶ π6 Ροιγαῖὶῦ 5᾽ δηΐθπαγα 4 6 ἢ 
τηθέξαπί ὑπ Ροϊπξ ἀθνὰπί βιάζεται οὐ ἀ6- 
νδηΐ βελέεσσι. 

5698. Πλησίοι.... (6. ν6}5 56 ἴβυπιΐη6 βὰν 
ἴγῸ 15 δροῃαέεϑ5. 

696. Δέμας, οοιπιηθ. (Ἶ 688 1᾿ ἀσοιιδαι  ἀο 

δέμας, ὁοΥρ5, 16 βρϑεαηε ἐγισέαν δουῦ δα 

Ἰαϊϊπ ἅτ πηόπιε 8856. Επ στθο, δίχην, ο[162 
165 Ῥοδίθβ ἀγαπιδίϊιιθθ, 5ιρπιῆθ δοινθηΐ 
ΘΟ, )16. 

ὅ98, Ἱδρῶσαι, “μεάκαπέος, οουνουῖθα 6 
ΒΆΘΕΙ, 

608-604. Κλισίηθεν ([οῦ5. ἀδ 1ὰ ἴδπίο) 
ἀόροπα ἀπ νοῦρθα ἔχμολεν (1 δου). 
“. 604, Κακοῦ δ᾽ ἄρα οἱ πέλεν ἀρχή. Υἱν- 
5116, ἔπόϊαο, ΠΠ, 97 : « Ηϊπο 11 ΡΥ πᾶ 

« ταὰ}} [|065..» Ῥαΐγοο! δ [16 6 ο6 ππιοιηθηΐ 

6 Ῥυθιηΐου Ρὰ5. δὰ} Ιὰ γοχΐς ἀαἱ ἀοῖξ 16 
οομάαὶνα ἃ ἰὰ πιογΐ, 

1- 21] 



418 ΙΔΛΙΑΔΟΣ Δ, 

Τὸν πρότερος προσέειπε Μενοιτίου ἄλχιμος υἱός " θ0ὅ 

Τίπτε με χιχλήσχεις, Ἀχιλεῦ; τί δέ σε χρεὼ ἐμεῖο : 

Τὸν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη πόδας ὠχὺς Ἀγ ἱλλεύς: 

Δῖε Μενοιτιάδη, τῷ ἐμῷ χεχαρισμένε θυμῷ, 

νῦν ὀΐω περὶ γούνατ᾽ ἐμὰ στήσεσθαι Ἀχαιοὺς 

λισσομιένους - χρειὼ γὰρ ἱκάνεται οὐκέτ᾽ ἀνεχτός. 610 

Ἀλλ᾽ ἴθι νῦν, Πάτροχλε Διὶ φίλε, Νέστορ᾽ ἔρειο, 
ὅντινα τοῦτον ἄγει βεόλημένον ἐχ πολέμοιο. 

Ἤτοι μὲν τάγ᾽ ὄπισθε Μαχάονι πάντα ἔοιχεν, 
τ λ᾿ ΝἣΝ ὌΡΞΟΝ Ἵ ΜᾺ "7 ΞΕ ΦΈ 

τῷ Ἀσχληπιάδῃ, ἀτὰρ οὐχ ἴδον ὄμματο. φωτός 
ἵπποι γάρ με παρήϊξαν πρόσσω μεμαυῖαι. 618 

Ὡς φάτο᾽ Πάτροχλος δὲ φίλῳ ἐπεπείθεθ᾽ ἑταίρῳ ̓  
- ἂχ μ ΄ ον" 2 -“- βὴ δὲ θέειν παρά τε χλισίας χαὶ νῆας Αγχαιῶν. 

Οἱ δ᾽ ὅτε δὴ χλισίην Νηληϊάδεω ἀφίχοντο, 

αὐτοὶ μέν ῥ᾽ ἀπέθησαν ἐπὶ χθόνα πουλυύδότειραν᾽ 

ἵππους δ᾽ Εὐρυμέδων θεράπων λύε τοῖο γέροντος 620 
ΕΙ - ΗΝ ᾿ Ὰ δ᾽ ἰὸ “5 ] Ἶ 
ἐξ ὀχέων τοὶ δ᾽ ἱὸρῶ ἀπεψύχοντο χιτώνων, 

στάντε ποτὶ πνοιὴν, παρὰ θῖν᾿ ἁλός αὐτὰρ ἔπειτα 

ἐς χλισίην ἐλθόντες, ἐπὶ χλισμοῖσι χαθῖζον. 

Τοῖσι δὲ τεῦχε χυχειῶ ἐὐπλόχαμος Ἑχαμήδη, 
3. Ὁ 32 τὴν ἄρετ᾽ ἐκ Τενέδοιο γέρων, ὅτε πέρσεν Ἀχιλλεὺς, 525 

θυγατέρ᾽ ᾿Ἀρσινόου μεγαλήτορος, ἣν οἱ ᾿Αχαιοὶ 

606. Τί δέ σε χρεὼ ἐμεῖο ; φιιά αἰιέογν 
εἰδὲ οριι5 6δὲ πιῖθ Τιδοοιβαῖ σε ΒῸΡΡΟΒ6; 

ἄδλη5 ἴθ στθο, ἱχάνεν 5015 - Θμΐθπαιι. --- 16 
χρεώ π6 οοπιρῖθ ἀδη5 16 γϑὺ5 4116 ΡΟῸΣ 
086 5616 50}} 4006. 

609. Ἰ]ερὶ γούνατ(α).... στήσεσθαι ε5ϊ. 
βαϊγαπς Ἐπιβία 6, τη ρΡόγιρησαθα ΡΟᾺΡ 

γουνάσεσθαι. ΟμοἸ 65-|ιπ8 Ὑ νογαϊθηΐ Π6 
ΒαρΡρ] οι. οὰ 165 ἄτθοβ γϑοϊοσαϊθης 46- 

βοιε; πηὰ]8 περὶ γούνατα 5]ρη1Έθ, ἃὰ οοπ- 

ὑραῖγθ, 4115. 5886. ΘΟ ΘΟ ΒΡ ΘΟ 6156-- 

τηϑηΐ, Ἐπιδίαϊῃδ : ἄλλως γὰρ οἱ ἱκέται οὐχ 
ἵστανται περὶ γούνατα, κάμπτονται δὲ 
μᾶλλον. 1,6 πιο ἵσταμιαι, ΘοΙηπηθ σέάγ 6 6 αι 
Ἰαῦῖ πη, Θοῖ αιιϑ᾽ ψαθίο 5 υδἀυ, Οἢ62 165 Ροδέβϑ, 

ἃ Γ᾽ ἐζαξ α΄ ἐχφυϊναϊθηΐ ἀπ νοῦ δ 6, 
611. Ἔρειο Ρουν ἔρεο; ἔρον : ᾿πίθυνορα, 

ϑοιοζίος : ἐρώτησον. 

617. Βὴ δὲ θέειν. ἀποίεππθ ναγίδηϊα, 
βὴ δ᾽ ἰέναι. Μίαϊ5. θέειν (οουχν) οδὲ ὀνὶ- 
ἀθηηπιθηΐ 16 υσὰὶ ποῖ, σὰ ἰὰ εἰγοοῃβίδῃοα. 

618. Οἱ, ουχ, ο᾽οοἰ-ὰ-ταἰγτα Νοϑίου οἱ Μὸ- 

οἰδοι, 
620. Ἐὐρυμέδων. 1.6 δοοον αἾΑρὰ- 

ΤΏ ΘΠΊΠΟΠ 568. ΠΟΙηΠπχαὶξ Ἐπ τόθ, ΘΟΙΠΠΠΊΘ 
σθαι ἀθ Νοβῖονυ. --- Τοῖο γέροντος, ἐἐέϊιι5 
δ6ηῖς, ἂς 1 ΠΠ σῖγα νυ] θη] αν. 

024. Κυχειῶ ρΡοὺγ χυχεῶ, χυχεῶνα : 
Ργοργοπιθηΐ, ηιαέϊου. Ἠοτιηὸλα νὰ ἀομΠΘ. 

τ η6 ἀρβουρίοη οοπιρ!ὸΐε ἀ6 ἰὰ ργόραγαιμοῃ 
ἀθ ο6 θγθανασθ, οὰ μ᾽ αἴόὲ ἀ6 οϑιΐθ βοΌμ]}16, 
ἀθ εθ ὑγοιοῖ, --- ἹΕξχαμήδη. Ἠέοσαπιδάε εἴ 
800 Ρὸγθ Αὐβίποιιθ ποῖ δοῃΐ 50] υππθηΐ 
᾿ποΟΠΠΙ5. 

626. Οἱ, ἐμοὶ, γμοιν {ὶ, ο᾽Θϑἐτἂτ-ἀἴσο μοὰΣ 

Νεβίου. 

.Ὗ. ὡ» 
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ἔξελον, οὕνεχα βουλῇ ἀριστεύεσχεν ἁπάντων. 
Ἥ σφωϊν πρῶτον μὲν ἐπιπροΐηλε τράπεζαν 

μὲν ᾽ 9. οὦοὦ 

χαλὴν, χυανόπεζαν, ἐύξοον " αὐτὰρ ἐπ᾿ αὐτῆς 
χάλχειον χάνεον᾽ ἐπὶ δὲ χρόμυον, ποτῷ ὄψον, 630 

ἠδὲ μέλι χλωρὸν, παρὰ δ᾽ ἀλφίτου ἱεροῦ ἀχτήν᾽ 

πὰρ δὲ δέπας περικαλλὲς, ὃ οἴκοθεν ἦγ᾽ ὁ γεραιὸς, 
τ " δ᾽ " - χρυσείοις ἥλοισι πεπαρμένον - οὔατα δ᾽ αὐτοῦ 

τέσσαρ᾽ ἔσαν, δοιαὶ δὲ πελειάδες ἀμφὶς ἕχαστον 

χρύσειαι νεμέθοντο, δύω δ᾽ ὑπὸ πυθμένες ἦσαν. 685 

Ἄλλος μὲν μογέων ἀποχινήσασχε τραπέζης, 
πλεῖον ἐόν" Νέστωρ δ᾽ ὁ γέρων ἀμογητὶ ἄειρεν. 
2 ον δὲ. 7 ᾿ ᾿Ξ τῶ 
Εν τῷ ῥά σφι χύχησε γυνὴ, εἰκυῖα θεῆσιν, 
ΝΥ 5. " Υ̓ τ Χ 

οἴνῳ Πραμνείῳ, ἐπὶ ὃ αἴγειον χΧνὴ τυρὸν 

639. Κυανόπεζαν. 1] πὸ 5᾽ἀρὶξ μοϊπξ ἀὰ 

τόξα] ς γα, τλ815 ΒΘ] θπηθηΐ ἀπ 6 ΘΟυ]θαν, 

Ῥιάγπιθ : χυανῷ τοὺς πόδας χεχρισμένην, 
μελανόπουν. --- Ἔπ᾽ αὐτῆς. Αποΐδηπο νὰ- 
γἱαπία, ἐπ᾽ αὐτῇ. 

6380. Κάνεον, ἀγεο Τ᾿ ἐριἐπδΐς χάλχειον, 
εϑὲ πόροβϑαι γθιηθηΐ τπ [»551η, δὲ πὸ Ῥοϊπὶ 
Π6 ΘΟ 6 1116. --- ἸΠοτῷ ὄψον, Αϑβϑαϊβδοηπο-- 
τηθπὲ ρου ἰὰ ᾿)ΟΙ550Π : 558 )5Ο ΠΟΘ πηΘηΐ ΡΓῸ- 
ΡΓῈ ἃ δχοῖῖον ἰὰ βοΐ. 

682. Ἦγ᾽. ὕπε 465 ἀδιχ ἐαϊοπβ 4᾽Α- 
ἰδία ἀοπηδιῖ, εἶχ᾽, ΟἾ 65 ργοβδὈ]θπηθηΐ 
ἴὰ Ῥγεπηὸν: ον Ὦγίε) δϑὲ Ῥϑδιοοαρ ΡὈ]ι5 
δχαοῖ, δὲ ἀϊτ ἀαναπίαρε, --- Ὃ γεραιός, 1[- 

Ἰπδέγο νἹϑ!]ανά. 
684, ᾿Αμφὶς ἕχαστον ε5ῖ, 5θῖοπ ΒοίΠ, 

πη 5ο]έοϊσιηθ. ΠῚ ρσοροβὲ ἀμφὶς ἑχάστον, οὰ 
ἀμφὶς ἑκάστων : «Βος εεἴ ἑχάστου οὔατος, 
« ἑχάστων οὐάτων, 41 ἄπο ἃη8:5 1π|6]}}1- 
« βοπάς βὰπὲ αὔγ ι5ν15 ΡΟΘΌ]Ι, ΒΠΡΘΙΙΟΥῚ5 

« ν6] 1πίϑγιουῖβ. 6] ροποπάμπμη δῖ, 4ποά 

« Ηδυποιιβ ΡΟ] 5511, ἀμφὶ ἕχαστον.» (65 
ΘΟΥΓΘΟΙΟΠ5 5οηΐ ᾿ππ1165. ΟΠ Π6 ρΡ6υΐ σιιὸγα 
ἀουΐον 4π6 ἀμφίς πο 501: ἰοἱ ἀμφί πηόιηθ, 

ἄγ 60 1ὉΠῸ ΘΟΠΒΘΟΏΠΟ ΘΙΡΒΟΒΙΖΠ6 ΡΟᾺΙ ἐνιτον 
ἸῬΒϊαῖα5. ογοΖ ἀμφὶς ἕχαστα, Οἀγο6έ6, 

ΧΙΧ, 46. 
θ086. Νεμέθοντο, ραδοόϑαπέμ». ἘΠ|6Ὸ5 

ἀναϊθπξ [᾽αἷν 46 θοῖ6 ἀδπθ 1ὰ οουρο. ἢ]- 

ἄγπιθ : ζώσαις καὶ πινώσαις ἐῴχεσαν αἱ 

πέλειαι. --- Δύω.... πυθμένες, ἀδυχ [οπά5. 
Οεοὶ ἱπάϊχιθ 486 ἰὰ σοαρο ἀ6 Νεϑῖου ὀξαϊ τα 
δέπας ἀμφικύπελλον, ὑπ6 οοὰρθ ἃ ἀουμ!θ 

Βοάοε (αὶ 465 σοάοίβ ἰθπδηΐ Ἰΐθι 46 ρμἱβά, 
τὰ πἀ15 46 1 Δπῖτθ σθοοὶὲ [ὰ ]»οἸ58οη). ΟΠμα- 

406 σοάοε ἀναὶϊϊξ ἀθιιχ οὐϑῖ!]θ5 οὰ ἀθιιχ ἃη865, 
ΠῸν ἀναϊξ ἄοπο Βαϊ οοΙομθ65. ΝΜαἰβ. 65 
ΘΟΪΟπ)65 ὀξαϊθπὲ ἴουε μοεϊῖοβ. μϑολοζέος : 

λέγει δ᾽ ἂν μιχράς τινας, οἵας εἰχὸς ἐπὶ 
ἐχπώματος τετορεῦσθαι. 

6837. Ὃ γέρων 56120]6 ἐφαϊνα]οὶν ἰοὶ ἃ 
χαίπερ ὧν γέρων : τηᾶϊργό 58 νἱ 6} 6586. 
Νεϑίου. ἀρραχίθμαϊδ ἃ ἀπὸ σόπότναϊοπ μ᾿] 05 
ἔονυίθ 46 66 }16 {ιὶ νἱναῖε ἅ]ου5. σδροπάδηϊ 
ἰεὲ5. ΑἸθχαμάνιη8. ποίαϊθηΐϊ βϑθιϊθηθηΐ, ἀδῃ5 
οὕ ὁ γέρων, ἀπ {{ὴπ8 α ΠΒοπποιν, Ὑ ΟΥ62 [ὰ 
ποῖ ΧΧΙΥ. 777. 

659. Οἴνῳ Πραμινείῳ. ΒΙῖπ6 16 παίανα- 
᾿ἰδέθ ἀτὸ ψὰ8 16 νἱὶπ 46 Ῥγατηπό 56 γόροϊ ται! 

ἀλη5 τιὴ οαπέομ γοἹβη 46 ϑπηγνπθ. Οἱ 1᾽65- 
{ππλαϊ ΘΏΘΟΡΘ 46 80} θηρ5: « Εξ Ῥναπιηΐο, 

« 4υοά Ιάφπὶ Ηοιηθγιιθ οἰ θυ αν , δἔϊαπι 
« πιιμὸ ΠΟΠΟῸ5 ἀπγαΐ. ΝΝαβοῖδαν θην πο το- 
« βίοπο, χα. ἀδ]αθγιιηλ ἈΓα γα. ἀθιιπι. » 

Πιριοῖγε παξιοἶΐο, ΧΙ, νι. ϑυΐϊναπε ἀἾαι- 

ἴτ65, Ῥυαπηπό ὁξαις ἀπ υἱρποῦθ ἀ6 [116 
ΑἸοατῖα, δολοίίες : Πράμνη δὲ ὄρος ἐν τῇ 

ἸΙκαρία οἰνοφόρον. Οδυϊαϊπ5 νίη5 α᾽ ΕρΠὸδε 
οἵ 468 165ὺ5 Ρουίδιθηΐ ἀιι551 [6 πῸπὶ (ἰδ Ὑ]Π5 

46 Ῥγαπιπό, 1] δϑὲ ρο5510}6 {πὸ νίγ εἰό Ῥ»ανηό 
ἀόδιρπθ ππ6 «πὰ}1τ6 ραν οα]]ὸγθ. ΟπΘ  χιιο5- 
ιπ58. ἀόνινθηῦ 16 τοὶ Πράμνειος ἀπ νοὺ}»6 

παραμένειν, εὑ 6 νἱπ 46 Ῥυαιηπό θϑέ, 56] 0 
διιχ, ἴοαξ νη ἴογε οὐ 46 σάνάθ, Οδροπάλπε 
Ηομὸνγο 5} 6. θα ΠΟμλμον ἰοὶ ἀπ Ἰΐθιι 

ἀ᾽ οὐἱρίμθ, ΟἾθδὲ ρυοθ α ]οπιθας ἀπ Ῥγάμν 



420 ΙΛΔΙΑΔΟΣ ΔΛ. {Χ1] 

χνήστι χαλχείη, ἐπὶ δ᾽ ἄλφιτα λευχὰ πάλυνεν " 640 
Δὴ 9 ἴω. ᾿] 43 Ὁ -Ὕ» 

πινέμεναι δ᾽ ἐχέλευσεν, ἐπεί ῥ᾽ ὥπλισσε χυχειῶ. 
νὰ Ὁ Ὲ ἣν 

Τὼ δ᾽ ἐπεὶ οὖν πίνοντ᾽ ἀφέτην πολυχαγχέα δίψαν, 

μύθοισιν τέρποντο πρὸς ἀλλήλους ἐνέποντες " 

Πάτροχλος δὲ θύρησιν ἐφίστατο, ἰσόθεος φώς. 

Τὸν δὲ ἰδὼν ὁ γεραιὸς ἀπὸ θρόνου ὦρτο φαεινοῦ, θῳ8 
τ ἈΣ δ᾽ “ες ΝΕ, Ξλὼλ ἕ , ρα Ἐ" “σῇ ΝᾺ Ἔ 
ες γε χειρος ελωῶν, χατα Ο ξεοριασ5 αι ἀνωγέν. 

Πάτροχλος δ᾽ ἑτέρωθεν ἀναίνετο, εἶπέ τε μῦθον᾽ 
" ὺ » ᾿ ᾿ Ὰ “ὦ 7 

Οὐγ, εόος ἐστι, γερᾶιε Διοτρεφές, οὐὸξ μι πείσεις. 

Αἰδοῖος, νεμεσητὸς, ὅ με προέηχε πυθέσθαι 

ὅντινα τοῦτον ἄγεις βεόλημένον - ἀλλὰ χαὶ αὐτὸς 600 
,Α δ΄. ἢ Χ ῇ, ΄ Ὁ 

γιγνώσχω, ὁρόω δὲ Μαχάονα, ποιμένα λαῶν. 

Νῦν δὲ ἔπος ἐρέων πάλιν ἄγγελος εἰμ᾽ Ἀχιλῆϊ. 

Εὖ δὲ σὺ οἶσθα, γεραιὲ Διοτρεφὲς, οἷος ἐχεῖνος 

δεινὸς ἀνήρ τάχα χεν χαὶ ἀναίτιον αἰτιόῳτο. 

Τὸν δ᾽ ἠμείόετ᾽ ἔπειτα Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ. θοῦ 

Τίπτε τ δ ὧν Ἀχιλεὺς ὀλοφύρεται υἷας ᾿Αχαιῶν, 

ὅσσοι δὴ βέλεσιν βεόλήαται; Οὐδέ τι οἶδεν 
πένθεος ὅσσον ὄρωρ: χατὰ στρατόν. οἱ γὰρ ἄριστοι 

ἐν νηυσὶν χέαται βεύλημένοι οὐτάμενοί τε. 
Βέόληται μὲν ὁ Τυδείδης, χρατερὸς Διομήδης" 660 

οὔτασται δ᾽ ᾿Οδυσεὺς δουρικλυτὸς, ἠδ᾽ Ἀγαμέμνων" 

[βέόληται δὲ χαὶ Εὐρύπυλος χατὰ μιηρὸν ὀϊστῷ ] 

ἀ6 ϑιῦγγηθ 4 ομηὸγα ἃ νουϊα Ῥάνον, Οὐ θϑὲ 
Ἰὰ 0551 ΓΟ] θα τπ ἈΠΔΟΙΓΟΠΙ5ΠΊ6. 
Ουαη ϑπΠΊΎγη6 π᾿ οχιδίαιξ ΡΟΪπΓ ΘΠΟΟΓΘ, 
1] ΗὟΥΣ ἅναϊῖ ῬγῸ}θ]θιηθμξ ροϊηΐ Θπμοοχο εἶδ 

νη 46 Ῥιδπιηηό. --- 1,6 γθὺβ 639 56 θυ Π8 
ῬᾶΣ ἰγο1]5 βϑρυπάέεϑβ, 

640. « Κνήστι ἀϊοίχπι Θ5ὲ ὑγὸ χνήστιϊ 
« Ρϑὺ σομί ΟΠ 6πι, ῬΟΒ[οοσΘ Ἰοπρὰ : 

« ΔΠΟααι βουρίαιη. ὁρογίαϊς χνῇστι. » 

[Βοῖθ,} Διὰ Ἰἴδὰ ἀθ χνήστι, ΒοΙΠῈ. ρῥγόϊό- 

ΤΟΡΑΪΣ οοροπάδηϊ χνήστεϊ, 1 ΟΥΠΠΟρ ΡΠ 6 
ΟΥΑΙ ΠΑΙ͂Χ ; Τηὰ 15 ΤἸΘ ἢ ΠΟ] σα ἃ ἔαϊνθ ἀποιιη 
Πα ρσοιηθηῦ, 

642, ]]ολυχαγχέα, μενανίάανμ., ἰυὼ5- 
56 0}16 : ἐγὸδταναδηίο, δϑολοίϊος : πολλὴν ἔχου- 

σαν ξηρότητα᾽ ὅθεν χαὶ χάγχανα ξύλα. 

645. Ὃ γεραιός, 16 ποθ ]6 νἹθι να, 
θ48. Οὐχ ἕδος ἐστί, 1] αὟ ἃ μὰ5 ἀ6 

δἱόρ : 66 π᾽68ὲ Ρὰβ 6 τηοιηθηΐ ἀ8 ργθπάν ἅμ 
βιόέρε (16 πηοπηθπὲ 6 πη Ἀ5560 1). ΠΙάΎ πη : 

οὐχ ἔστι καιρός μοι νῦν χαθίζεσθαι. 
649, Νεμεσητός, 5οιιδεοπίοπαιπ ἐστί : 1 

οϑὲ ργομηρῦ ἃ Ἀδοιιβου. ϑοἠοέϊος : φιλουεμ- 

φὴς, ἢ μεμψίμοιρος. 1,6 50}]0]αδῖ6 46 ῬΙΘΡΓ 
ιοϊουι5 : Ἀρίσταρχος, μεμψίμοιρος. 

652. Π]άλιν. .. εἴμ(ι), 16. να]5 χϑζοινμθι, 
θθ0ῦ, Ὃ Τυδείδης, ε6. 15 ἀς Τγάέε: 

1 ΠΠὰϑίυο ἢ]5 ἀ6 Τ᾽ γάόο, Αὐιδίοριαπο ἀδ Βυ- 
άπ 6 ΒῈρρυϊπηαὶς ὁ. δον [65 ϑολοέιϊος, ἃὰ 
νθ}5 ΧΥ͂Ι, 3, 41 65 τὴ6 γόροιοπ ἀ6 

6] α]-οἰ. 

6632, Βέόληται.... (δ. νεῖδ5 π᾿ ϑδὲ μοϊμὶ ἃ 
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“" Δ ὧν" " ᾽ " 
τοῦτον δ᾽ ἄλλον ἐγὼ νέον ἤγαγον ἐχ πολέμοιο, 

ἰῷ ἀπὸ νευρῆς βεθλημένον. Αὐτὰρ Ἀχιλλεὺς, 

ἐσθλὸς ἐὼν, Δαναῶν οὐ χήδεται οὐδ᾽ ἐλεαίρει. θθὅ 

Ἢ μένει εἰσόχε δὴ νῆες θοαὶ ἄγχι θαλάσσης, 
3 " ἃ 
Ἀργείων ἀέκητι, πυρὸς δηΐοιο θέρωνται, 

αὐτοί τε αὐ δο οως ἐκισχερώι Οὐ γὰρ ἐμὴ ἰς 

με οἴη πάρος ἔσχεν ἐνὶ γναμπτοῖσι μέλεσσιν. 

᾿ ὡς ἡβώοιμι, βίη δέ μοι ἔμπεδος εἴη, 670 

ὡς ὁπότ᾽ Ἠλείοισι καὶ ἡμῖν νεῖχος ἐτύχθη 
5 

5 

ς 

᾿ Π ΡΝ ΠΝ , " “Ὁ ἀμφὶ βοηλασίῃ, ὅτ᾽ ἐγὼ χτάνον Ιτυμονῆα, 

ἐσθλὸν Ὑπειροχίδην, ὃς ἐν Ἤλιδι ναιετάασχεν, 

ῥύσι᾽ ἐλαυνόμενος. Ὁ δ᾽ ἀμύνων ἧσι βόεσσιν, 
“΄ Ἂν ᾿ " Ὁ 5 } Ἁ “7 

ἔδλητ᾽ ἐν πρώτοισιν ἐμῆς ἅπὸ γειρὸς ἄχοντι, 675 

χὰδ δ᾽ ἔπεσεν, λαοὶ δὲ περίτρεσαν ἀγροιῶται. 

Ληΐδα δ᾽ ἐχ πεδίου συνελάσσαμεν ἤλιθα πολλὴν, 
πεντήχοντα βοῶν ἀγέλας, τόσα πώεα οἰῶν, 

τόσσα συῶν συδόσια, τότ᾽ αἰπόλια πλατέ᾽ αἰγῶν, 

58 Ρίδθθ. Νοϑῖου 6 ρϑιιξ βὰϑ ΘῇΘΟΥΘ ϑΆΥΟΙΣ 
4ὰ Ἐν ΡΥ δ οϑὲ Ὀ]οσδό, 11 ἴαυξ 1Ἀ1556 0 66 
γδὴ5 οὰ ὁπ [᾽ἃ ρι15, ΧΥ͂Ι, 37, 1,65 τη θη] δι} 5 

ΤΠ] ΙΒ Υἴ5. πὸ πὶ 4υ ἃ ὁοῦ δπάγοϊα: οἱ 

50}. ᾿ἱπίθγρΡΟΪἈΤῸ ἸΟΪ ἃ ὁτό φαλ θέε ἃ 1π5ῖ6 
εἰῖγε ἀ6 βοΐεξιβα δὲ αἀ᾿Ἰπϑρέεϊθ. 

068-669. Οὐ γὰρ ἐμὴ ὃς.... Οεἴτο ἴγδλη- 
51 {0π ὡπηδπθ τὰ ἰδ 065 ἰοηρβ γέοι[5. ἄτι 

[6 Πι05 μ556., σοιηπηθ 165 ἃῖπὴ6 Ναβίου, [] οϑΐ 
Δ..551 γ᾽ ἀϊοαϊο 6 56. ἰάομον χα ππ νυ] θη] τὰ 

Ῥᾶγϊα θη υἹϑ]] νὰ, 46 ἀ6 δοιίθη!", ΘΟ ΠῚ ΠῚΘ 

ἰβ ἰοπὲ «πο 6 5- 15, 46 ΤἹΘη Ὡ᾽ δϑὕ 5006 }- 

ἤα ἀδλπη5 ἰ6 αἀἰβοουγο ὁ Νεξίου ἃ Ραίγοοϊβ, 

εἰ 416 ἸοΟγαΐθιν ἃ ΡΟΌΡΒΕΪΨΙ οἱ ΔΟΘΟΙΏΡΙΙ 
ἀπὸ ἀδπγοπδίγαϊοπ ἀδπ5 [65 [Ὁ γπη65. ἀ851- 

γόπιοπι Ῥαΐγοο!θ, ἀργὲβ 16 γσόοιδ, βθγὰ τηϊθιιχ 
ἀϊδροβέ 4116 781π|815 ἃ Θοπα αἴ ; Τη815 οἾεβὲ 

ἃ 5οϊ-ἰηόπιθ 416 Νοϑίου. ἀοππδ 5} 5 Δί] 

δ Τϑροχίαπηξ 88 ρϑηϑδέθ ἅγθοὸ ἴὰπῦ ἀθ οοιη- 
Ρ]αἰβᾶμοθ γ6 5 [65 πηόθβ ἐνᾷποιθβ, Νοϑίουν 

6ϑὲ 1οἱ οα συ! οϑδὲ ρανῖουξ, 

6071. Ἣμϊν, ἃ ποι: ἅχ ῬΥ]Θη5, [65 
ῬυΠθη5 ἐταϊθπε νοϊϑίηβ 465 Ἐ]όθηϑβ. 

672 -678, Ἰτυμονῆα.... Τεγπιοπόθ. []5 
Δ᾽ Ἡνρόγοομιι εϑὲ ᾿ποοηιι. 

674. Ῥύσι(α), 465 σάροδ: 465 βΆΡΔ ΓΘ ; 

ἀδθ φιοὶ φοπιρθηβον [6 ἕουὲ [τς ἃ σϑχ ἀπὲ 
165 Ἐ]όδθπϑ ἀναϊθπε δηϊονό 16 θέεαι!. Ἐπιβίατῃο 

[αἱξ 465 τϑιμα 165 ἱπσόη]θι565 βι" ΠΘΡ]οὶ 

ἄμ ποῖ ῥύσια ἀληβ 66. ραβϑδᾶρα : τὸ δὲ 
ῥύσια, πάνυ χαιρίως ἐνταῦθα ῥηθὲν, δη- 
λοῖ τὰ ἀντί τινῶν ῥνόμενα, ὃ ἐστιν ἑλ- 
χόμενα, καὶ ἀντὶ τῶν προαρπασθέντων 
ἁρπαζόμενα. 

677. Ἤλιθα πολλήν, αὐιινίδ πιαργι}) 

(πιαῖ5 ἀνθὸ [6 56}5 [6 μι ἐζθπά). ΟἾ δϑ τὰ 
1πηπι 6 η56 ηἴη, ϑολοίϊες : πάνυ πολλήν. 

678. Οἰῶν. Βοῖπε, μήλων. Οεείς οοΥ- 

γϑοῖϊοι [Ὁ ἀἰδραγαϊζγο 1’ ]αῖα ; πιὰ 15 616 

ΤΟ Ρ]αο6 ἰ6 πιοῦ ῬΥΟΡΙΘ ῬῸΣ ἀπ ΤΘΓΡΠῚ6 ἴπι- 
ΡΓΌΡΓΘ, Ραΐϊϑψα! νὰ ὀΐγθ ἀαθϑιίοπ (65 

ἐμὸντοβ. Μῆλα, ἀλη8 Ἠοπηὸδγθ, ο6. βοῃΐ 65 

πιοιιΐοηβ δὲ [65 ομὸνγυθ. δόουε ἰὰ ποίθ 

Χ, 486. 
679. Συδόσια. 1,ἃ γΡόπαυϊε!ϊἐπηα δοπιρίθ 

Ροιμ ἀπὸ ἰοηριθ, Πάθποι : « Τ)ὰπ8 [68 

πηοΐῖβ 46. 4ιδῖλα 50}}}065 ᾿Ὀγὸνθβϑ, ἰἴὰ ρμροόϑιθ 

ὁρίψαρ ἐπ ἈΠ] σα ἀπ6, ρου 16 Ρϑϑοὶπ 6 

1 πΙοχαπιδῖγο. » Ναϊβ. δα 4 ὁδὲ σϑπια  8}}} 68 
ἴοῖ, οἶδεῖ 46 1ὰ ὑγὸνθ Δ] οπρόθ Ὧ6 501} μ}ὴ8 

Ιὰ Ῥγθιηϊὸγθ 501}}8}06 ἀπ τηοῦ, δὲ αι 6116 π᾿ αὶ 

Ρὰ58 α᾽δοσθηΐ, 
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ω δὲ Ῥ Ὰ ς ᾿ Ὰ Ἵ ἵππους δὲ ζανθὰς ἑχατὸν χαὶ πεντήχοντα, 680 

πάσας θηλείας ̓  πολλῇσι δὲ πῶλοι ὑπῆσαν. 

Καὶ τὰ μὲν ἠλασάμεσθα Πύλον Νλήϊον εἴσω 

ἐννύχιοι προτὶ ἄστυ " γεγήθει δὲ φρένα Νηλεὺς, 

οὕνεχά μοι τύχε πολλὰ νέῳ πόλεμοόνδε χιόντι. 
, Δ 5 82... .ἱ ἀχὸ ὦ ΄ 

Κι ήρυχες δ᾽ ἐλίγαινον ἅμ.᾽ ἠοῖ φαινομένηφιν, θ8Ὁ 
ᾺἋ 

λυ 

τοὺς ἴμεν οἷσι χρεῖος ὀφείλετ᾽ ἐν Ἤλιδι δίῃ" 
] ς 7 Ὁ 

οἱ ὁξ συναγρόμενοι Πυλίων ἡγήτορες ἀνὸρες 

δαίτρευον: πολέσιν γὰρ Ἐπειοὶ γρεῖος ὄφειλον 
ϑ ἐπ χϑε ς φ 7 

ὡς ἡμεῖς παῦροι, χεχαχωμένοι, ἐν Πύλῳ ἦμεν. 

λθὼν γάρ ῥ᾽ ἐχάχωσε βίη Ἡραχληείη, 690 

τῶν προτέρων ἐτέων, χατὰ δ᾽ ἔχταθεν ὅσσοι ἄριστοι. 

Δώδεχα γὰρ Νηλῆος ἀμύμονος υἱέες ἦμεν᾽ 

680. Ἵππους.... (δ᾽ ν6Υ5 56 θυ Π6 ΡΣ 
[ΓῸ15 βΒροπαέεβ, 

681. Ὑπῆσαν, σεδοναηπί, ὀϊαϊθαξ ἀ65- 
50118 (ρΆΤο6 411115 ἐδίταϊθηΐ, οἷὰ βᾷγ 06 416 Ϊὰ 
τὸ ἃ οὐτέ ἀ6 ἰδ 4116}18 115 τπγο παϊθηξ ἀναῖξ 

ἃ 141}16 Ρ]ὰ5 παπθ 4" ΘαΧ). 

682. Πύλον 5ἰρπῖῆθ Ῥγοθ ]θηθηῦ. ]ὰ 
ῬΥ]Ὸ5 ἀθ ΤΎΡΉΎ}16. 51 5᾽ ἀρίϑϑαιξ 46 ἰὰ 
Ῥυ]οβ 46 Νίοϑοόῃιθ, ἰδ ἔθπὴρ5 ἱπαϊααέ ρΟυΣ 

ν οοπάπῖνο [65 ἔνοιυρθαιχ ΡυΪ5 ἀὰχ Ε]όθηβ 
Β6γαϊ τοὰὺΐ ἃ ἴαϊτ ᾿ποιυἤϑαπε, Μαῖθ Πύλον 
Ροαΐ ἐΐγα ΡΥΪ5, 6 τπ 86η5 σόπέγα!, ΡοῸν 16 
Ρᾶγ5 οὰ γόρπαϊξ Νέϊέε. 

6838. Νηλεύς. Π’ργὸβ 165 μοδίο5. ροβίό- 
γθανβ ἃ Ηοιηὸτο, Νόϊέθ ἄνα ἐξέ ἐπέ μὰν 

Ηδγοι]ο. τοὶ, 1] οϑὲ νιναηΐ; 1] ἃ βϑαγνόοι δὰ 
βιόέρε ἀβ Ῥυ]οβ. 

686. Χρεῖος, τπὸῷ ἀδίϊθ. 1,68 ουὀ Πο 1605 

(165 Ε]όδθηβ ϑοπὲ 165 Ρυ ] θη5 ηπ| οπὲ βου{[ογν 
465 ἀὀργόήηλποηΝ 46 1 ΘΠΠΘΠΊΙ, 1.65. ϑολοίίος 

ἈΠΕΡΙΡαΘηΣ ἃ ΑὙΙβίαναιιθ ἴὰ Ἰθοοπ χρεώς. 
Μδ15 1] ομαπρθαῖξ ἅουβ ὀφείλετίο) ἐπ ὠφεί- 
λετί(ο). 1ἃ νυϊραῖο, 486 ποῖι5 Ργὀ όγῸΠ5 10], 
δὲ ἰὰ Ἰθθου αἰ ΑὙβίορ απο ἀθ ΒυΖάποο. 1.68 
ἄδυχ Ἰθφοηβ πθ αἰ ὸγοπι. Ρὰ5. ἴὰπιὶ “Πα Ὁ ἢ 

ῬΟυΣΓαΙ ΟΡΟΪΡ6. (δ. δοῃΐ δ ρ]θιηθηῦ [685 

αἰθιιχ πηλὸν ο5. ἀοηΐ οπ Ροιναῖϊ ΓΔ ΠΒΟΓΙ 6, 

ἄνθος ᾿Ἀ]ρΡΒαθοῦ. ἀ6 νἱπρις- “ααῖνο Ἰοιγοβ, ἰ6 

τοχὶς 465 τόσθηβιοηδ ἀπ έν θυ γΓῸ5 ἀπ τἀν δὸ- 

Εἰ6 : ΚΠΡΕΟΣΟΠΠΈΛΕΤ, ἃ να!σαῖο 5΄λοοογεθ 

τϊθαχ ἀνθὸ ἴα ἰοχίρ ἀπ νοῦ 698. 

688. Ἔπειοί. 1,65 ΕἸόεπϑ ρονταϊθηξ ἃιιβ5ὶ 
Ι6ὸ Ποπὴ Δ ρόδη5. Οὀταῖϊτ, δυναπὶ ἰὼ 1ό- 

θεπάθ, 6Π. ΒΟ ΥΘὨΙ ἄτι ΤΟὶ Ἐρέιι5, ρὸτο 
α᾽ Ἐ]όι5 ἐοπάαξοιιν 4 Ἔ]15. 

689. ἸΠαῦροι π᾿ εδὲ Ῥᾶ85. δὴ. σοπεγδ οι θἢ 
ἀνθὸ πολέσιν. ΟἾε5ὲ μᾶγοθ 4816 165 Ῥυ]Θη5 
βοῃΐ γχόδε!5 ἃ μὲ ρόξἐ ποηιῦνδ, 46 ὅδαι-- 

ἐομρ ἀ᾽ δῃΐῖτα εχ οπῖ δι ἃ ρμὰζιν 465 υἱὸ- 
Ιθποθ5 465 Ἐρόθηϑ. 

690. ᾿Ελθὼν.... (δ νοὺ5 56. ἴθυτηϊηθ ΡᾺΓ 
ὕγο]5 βροπαόεβ, --- ΗἩοιηδγθ ἃ [α1ὲ Δ] Ππϑίοτι 
ΑἸἼΠ]Θν5, Υ, 992-402, ἃ ἰὰ σιουνο 4 Ἤργουϊθ 

οοηῖγα Ῥυΐοβ. Ἡθρομ]θ 5᾽ ἐζαδ νθηρέ ἀ65 
ῬΥ]ΙΘη5, Ῥάῦο6 {1115 π᾿ αναϊθπὲ ρὰ5 νοῦ 16 

ῬΘΟΘΥΟΙ ἀλη5. θὰ Ὑἰ}}6 ἃργὸβ 16 πηθυχ 8 
αΑἼΡΒΙα5. ΟἾοδὲ ἀδθρὰ]β 66. ἴθιηρ8 4186 165 

ΡΥ] 16 Π5 ἐξαϊοπί παῦροι, Ρ6ιι οι θγοαχ (χε- 
χαχωμένοι, ἀγϑηΐ 5}}01 4165 ν]ο ΘΠ 68). --- 
Βίη 5 ἀοοοῦάθ ἄγνος ἐλθών, ἃ δαἅτι56. 46 ἰὰ 

βρη Ποδιομ. 

691. Κατὰ 56 Ἰοϊπὲ ἃ ἔχταθεν : χατέχτα- 
θεν, {πγοπΐ ἐπόβ (46 χαταχτείνω). 

692. Δώδεχα. Π᾽ ἀρτὸ5 1"᾽Οἀγ5εόε, ΝΝβῖον 
ἢ ἀπρα Ὁ οὰ 46 ἄθαχ ἔγὸγθϑ, ΟΠ ΡΟ Πηῖιι5 οἱ 
ῬώνοἸγπηὸπθ. 1.65. Ἀποίθηβ. ΒΟΥ Ζοπίθβ. {ἰ- 

γαϊοπῦ 46 Ἰὰ τπ. ἃρσππιθηξ μουν ἰθὰν {Ππὸδ6. 

Μαἱῖ5 ΟΠ γοπηῖβ οἱ Ῥόνιοϊ υπηδηθ ὀϊαϊοπὲ πός 
ρτὸβ 16. πηάϑεδογο, ΟΠ ΡΟ 5 οϑὶ τηδιηθ 6η- 

οογο νἱναηξ ἃ ᾿όροσαο ἀπ 5όρε ἀβ Τγοῖθ, 

ΘΕ 1] οϑῖ, δοῖι5 Νϑϑέου, πῃ 465 σποίβ ἀθ5 Ρυ- 

᾿Ι6η5. ὕονε ΕΥ̓͂, 29ὅ. Νοβίου, ΟΠ" ουηῖι5 δὲ 

Ῥόνι οἰ γηηὸπο ὀξαϊθηΐ πός. 46 ἴὰ τηδιηθ πηὸγο, 

ΟΠ], ΑὐἹδίασαιιθ δοπ]θοῖαγθ 416 165 
αἰπόβ, οοχ 411 ᾿ΘυΓοα  ΘΗ56Π}0} 6, ἐϊαϊθπε 

πός ἀπ προ [Θπηπὶρ 6 Νόϊόο : ἐνδέ- 

᾿ πο. 
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τῶν οἷος λιπόμην, οἱ δ᾽ ἄλλοι πάντες ὄλοντο. 

Ταῦθ᾽ ὑπερηφανέοντες ᾿ΚΕπειοὶ χαλχοχίτωνες, 

ἡμέας ὑύρίζοντες, ἀτάσθαλα μιηχανόωντο. 695 

Ἔχ δ᾽ ὃ γέρων ἀγέλην τε βοῶν χαὶ πῶὐ μέγ᾽ οἰῶν 

εἵλετο, χρινάμενος τριηχόσι᾽ ἠδὲ νομῆας. 

Καὶ γὰρ τῷ χρεῖος μέγ᾽ ὀφείλετ᾽ ἐν Ἤλιδι δίῃ, 

τέσσαρες ἀθλοφόροι ἵπποι αὐτοῖσιν ὄχεσφιν, 

ἐλθόντες μετ᾽ ἄεθλα᾽ περὶ τρίποδος γὰρ ἔμελλον 7100 

θεύσεσθαι: τοὺς δ᾽ αὖθι ἄναξ ἀνδρῶν Αὐγείας 

χάσχεθε, τὸν δ᾽ ἐλατῆρ᾽ ἀφίει ἀκαχήμενον ἵππων. 
Τῶν ὁ γέρων ἐπέων χεχολωμένος ἠδὲ χαὶ ἔργων, 
ἐξέλετ᾽ ἄσπετα πολλά" τὰ δ᾽ ἄλλ᾽ ἐς δῆμον ἔδωχεν 

δαιτρεύειν, μή τις οἱ ἀτεμόόμενος χίοι ἴσης. 105 

χεται δὲ, προγεγονότων αὐτῷ ἐξ ἑτέρας 
γυναικὸς παιδῶν, ὕστερον ἐχκ Χλώρ!:δος 
τοὺς τρεῖς γεγονέναι. 

693. Οἱ δ᾽ ἄλλοι, οἱ δὰὺχ (ϑανοὶν) [65 
ἀπένοϑ, Π’ αργὸβ σουία!η 65. ἐγ ΠΟ Π 5, Νόϊόθ 
Ἰ1α1-πηθπηθ ἀναὶδ Ρέυι, οἱ ΝΈδτΟΥ 568] αναὶΐ 
βαγγέοι. ἃ 1ἴὰ ἠδϑίνποιοη. ἀδ6 ἰοπΐθ δὰ ἴα- 
ΠΏ}}16. Τ)π8 Ηομηὲὸνγο, Νέϊόε εβϑὲ υἱνὰπὲ 6π- 
ΘΟγ6 Ἰοηρίεπιρϑ ἀργὲβ ἰΪὰ σίουγα 46 Ῥυ]οβ, 

4ὶ ἀδἴαῖε ἀὀ]ὰ «5562 Ἰοϊῃη (τῶν προτέρων 
ἐτέων) ΄υδπά Ναβίου. γϑίθνα ἰὰ ἰουίπιπμθ ἐ6 
58 ΠΙΔΙΒΟΠ, 

697. Τριηχόσι(α) ἃ ΄Ιὰ Ργδπηϊδν 5011} 6 
ὑχὸνβ. 1.6 ρϑὰ νος-τρι οδὶ ἄοπο τπ Ἀγ 
Τροοἢό ; ΟΣ ΘΟ Π6 ρϑπὲ ἀμ ΠΟΥ ἃποιπο δχ- 

ΡΠ οαΐοπ 46 1᾿]οπροπιθηὶ ἀθ τρι. Τὶ ΠΥ ἃ 

α᾽ ἀαῖγ6 γα ]5οι 4π6 1ὰ νοϊοπίό ἀὰ ροδίθ. 1,65 

ΘΡΆΤΩ ΠΙΔΙΓἼΘΠ5 ΔΠΟΙΘΠ5. ομΐ ἰηΐογοαό γε, 51 
ο᾽ ἐεβὲ 1υ5αυ᾽ ἃ εχ 4π σοπιοπΐθ ἰὰ Ἰθφοὸπ ὅπ 

τὰ πι5ου Ὁ 46 ἴβηϊβ6 : χρινάμενός γε τριη- 
χόσια. ΒΕμΕΪΘΥ οἱ ἀ᾽ ἀαῖγο5 οουυῖσομξ : χρί- 
νας: μῆλα τριηχόσια. Βοίμθ. ργοροββα (δ 
ῬΘΙΏΡΙΔΟΟΙ τριηχόσια, ἐΓοἷ5 οθηΐδ, Ρὰν τε- 
τρηχόσια, φιμαΐίνδ οεπέδ; ταὰΐβ 1] σοηνϊθηΐ 
41ὸ τετρηχόσια π᾽εδῖ «υΐπὸ Πυροϊῃὲβο, 

Ρυιβαα ἢ π6 ἔγοιινθ πι}1|6 Ρᾶνὲ οδὲ δα]θοι 

ἄἀπ5 Ηομηὸτο. ΟΠ πὸ ἰ6 γοῦν τηπιθ “Δ Π5 

ἀπο Ροδίθ 4αΘΙ ΟΠ 416. 
699. Τέσσαρες.... ἵπποι αὐτοῖσιν ὄχε- 

σφιν, ϑηγίοαξ ἀνθ τπ 561] σοοΠον (τὸν 
δ᾽ ἐλατηρ(α), νοῖ5. 702), 50π}}}}6 [16 πη 1η41- 
41 πὰ 4υδάτιρο. ὈΙάνπια : ὅπερ χαὶ 
τέτρωρον λέγεται " χαὶ αὐτὸς δὲ ἐν 

᾿Οδυσσείᾳ (ΧΙΠ, 81): Ἡ δ᾽ ὥστ᾽ ἐν πε- 
δίῳ τετράοοοι ἄρσενες ἵπποι. Οδροπάδῃϊξ 
ΑὙἰβδίαυψιθ πἶο56. ροΐϊηῦ αἰ στηθν. 41} π6 
5 ἌρΊ556 ρὰ5 ἄθ ἄδιιχ θῖρϑ, ἀοπὶ Ἰ᾿τπ ὀζαϊε 

ἀδϑιπέ ἃ ϑαρρ]όον 1 αὐ θα οὰ8. 4 δςοῖ- 

ἀεπὲ: ἣ διπλῆ, ὅτι φαντασίαν ὃ τόπος 
ἔχει, ὡς τετρώρῳ ἅρματι χρωμένων τῶν 
ἡρώων. Μαϊ5 ἢ] ο58 αἰ. 116 ἀ᾽ Δα πηθεῖνθ χιθ 
16 βίπρα!ον ἐλατῆρα 5011 ἀἰδ ῥΡᾶν 5016 056 
Ῥοαν ἰ6 σον (6 ομδοαη 465 ἀἄθαχ θρ65 : 

τὸν ἑκατέρας συνωρίδος. 
700, Ἄεθλα. Αἰπϑοὶ 1] γ᾽ ἀναὶξ ἀ65 [αἱέθ5 

ἀ6 οἰαγθ δὴ ΕΠ146 ἀὸ5. 165 ἴθπὴρ5 πόγοϊχιιθβ, 
Ναἱ5 1 Ἰπϑυϊςαῖοπ τόρυ]ὸγο 465 [δΐθ5 ρόσϊο- 
ἀἴάιθ5. ἀ ΟἸ γταρΊ6 εδὲ ροϑβιίόυϊθασο 46. μ]ι- 

5165 δἰ] 65 ἃ ἰὰ σιιουγα 46 ΤΎοΙΘ. Ἠοπηὸνο 
Τὰ] - τηόπηθ, α᾽ ἀργὸς 1ὰ ΘΠ γοποϊορίθ σὑθοιθ, 

πὰ ρᾶ5 σοππα [65 {οχ α ΟἸ τηρ]ο. 
70!. Θεύσεσθαι.... (δ νΕΥ5 56 ἴθι ΠΙΠΘ 

Ρᾶν ἰγοὶβ 5ϑροπάόφεβ, 
702. Ἵππων; φόπι οαιιθᾺ] : ἃὰ 576. (68 

ΘΟΙΘΙΘγ5, Πὲ πηθπ)6, ἃϊι ΨΟΙΒ ϑδιιϊγναπέ, 165 

σέπι5. 41 ἀέρεπάοπι ἀθ χεχολωμίένος. 
703. Τῶν ἐᾳαίναιξ ἃ τούτων, οἱ πιόπιο 

ἃ τοιούτων. 6 πιόπιθ, ἂμ γθ5 ῥγόοέό- 
ἄδπὶ τόν εϑί βροῦν τοῦτον, εἴ τά; ἅιϊι νΕΥ8 

706, ροῦν ταῦτα. Οπ ρμϑυΐ ρῥγθπμαγ, ἃ |ὰ 

τὶσαθαν, ἰ6 τά ἀπ γογ5. 704 ΡΟ τ 50 16 

ἈΡΈΙΟΪΟ; τηλ]5 ὃ γέρων 40 ΤΟΙ] Ο 5 86. {γὴν 
ἀπιῖγ οοπηηθ τη εἰ αἰ Ποπηθαν, 

706. Δαιτρεύειν .... ἡ εἴ5 ππλτεμιό 46 1᾽- 
δἴόυιϑ]αθ οἱ ἀ6 ᾿ὉΡ6] ἀλπη5 16 πη πιβοῦὶῖ 66 
Υ οηΐβθ, οοπηπη6 δ ρνιητό ἃ τΟΥῈ ἃ τ ἀπ} 
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Ἡμεῖς μὲν τὰ ἕχαστα διείπομεν, ἀμφί τε ἄστυ 
"» ἣΝὟῪῚ ε "-Ὁ ΄ ἊΝ “ 

ἔρδομεν ἱρὰ θεοῖς - οἱ δὲ τρίτῳ ἤματι πάντες 

ἦλθον ὁμῶς αὐτοί τε πολεῖς χαὶ μώνυχες ἵπποι, 
ΝΑ ᾿ ᾿ ἊΣ λί ( ὃ 

πανσυδίη" μετὰ ὁὲ σφι Μολίονε θωρήσσοντο, 

παῖδ᾽ ἔτ᾽ ἐόντ᾽, οὔπω μάλα εἰδότε θούριδος ἀλχῆς. 110 

Ἔστι δέ τις Θρυόεσσα πόλις, αἰπεῖα χολώνη, 

τηλοῦ ἐπ᾿ Ἀλφειῷ, νεάτη Πύλου ἠμαθόεντος" 
τὴν ἀμφεστρατόωντο διαρραῖσαι μεμαῶτες. 

δ -" “" , 
Ἀλλ᾽ ὅτε πᾶν πεδίον μετεχίαθον, ἄμμι δ᾽ Ἀθήνη 
ἄγγελος ἦλθε θέουσ᾽ ἀπ’ Ὀλύμπου, ἠωρήσσεσθαι, 10 

ἔννυχος, οὐδ᾽ ἀέχοντα Πύλον χάτα λαὸν ἄγειρεν, 

ἀλλὰ μάλ᾽ ἐσσυμένους πολεμίζειν. Οὐδέ με Νηλεὺς 

εἴα θωρήσσεσθαι, ἀπέχρυψεν δέ μοι ἵππους" 
τὰ “ Π “δ᾽, ς Ὑ ,. “ οὐ γάρ πώ τί μ᾽ ἔφη ἴδμεν πολεμήϊα ἔργα. 

Αλλὰ χαὶ ὡς ἱππεῦσι μετέπρεπον ἡμετέροισιν, 120 

χαὶ πεζός περ ἐὼν, ἐπεὶ ὡς ἄγε νεῖκος ᾿Αθήνη. 

Ἔστι δέ τις ποταμὸς Μινυήϊος εἰς ἅλα βάλλων, 

Ῥάβϑαρε “ οπιὸγθ. Νίαϊβ ἰὰ ποῖβ ἀ᾽ αἰ) όξδββ 
᾿Ἶδϑὲ ροῖϊπὲ οοπναϊποδηΐθ. ΒοῖΠμα : « Τ)8πη- 
« Πὲῖ πο νουβϑαπη ϑΘΟΠΟ]Ἰασῖθ. ἃ (1562, 

« ΔΑ ριδέαγαιθ), Φαθηη πὸ Ρουβουιρίαπι 411- 

« ἀδπὶ 6556 δἷξ ἃ Ζοποάοίΐο, βῬϑγρθυδπι 116 
« ἸΠ]αΐαπι εχ Οάγοοσα 1 (ΤΧῚ, 43, δ49, 

« 40 }5 Ἰοοῖβ ργθάὰ ἀἸοῖταν [5015 Φ15- 
« 46 ΡογΈΟΠΙ 5. αἰνῖβα - φποα ἷὸ ἐοΐατη 
« ποραῖ, 5864 ἴσης 6]Π|ρ51] Παιὰ 1Ππ50]1{ἃ οϑί 
« ἴσης μοίρης, τεοίεαφις μϑολοίία : ἴσης; 
« τῆς ἐπὶ τὸ δίχαιον χαὶ ἴσον ἐχούσης, 
« Πος 6ϑ8ῖ } υδῖδϑ ρα βπι6 ἀλπηπὸ ΡΟΓ ΟΠΪ5.» 

(65 Τῖβοῃ8 δοηΐ δχϑ ]θηΐθϑ: οἱ 1] ΠὟ ἃ Ρᾶ8 
ἀθ τηοῦ νγαϊπιθπῦ συνε ΡΟῸΣ τηρίίγα 16 
ὙΘΥ5. Θηἴ6 οΥΟΟΠοἴβ. 

706. Ἀμφί τε ἄστυ ἐᾳφυίναιξ ἃ χαὶ ἐν 
ἄστει ἀμφί, οἴ ἀδη5 ἴοιιδ [65 ΖΙΆΡΙΙΘΥ5. 46 
Ἰὰ ψ1]]6. 

709. Μολίονε, 185 ἄειιχ Μο]οη5. οἷ 165 
Μο]ΙΟμΙ 465, ο᾽ ἐοἐτὰ- ἀἰνα Οἰόδξι5. οὐ Επγν- 
ἴιι5, 415 46 Νορίιιπο οἵ ἀθ Μοϊῖοπα {Π}|6 ἀ8 

Μο]ῖα5. Π’ἀργὸβ ἀπὸ ἐν ἀπτοπ Ροβιθυιει"θ 
ἃ Ἠοπιὸγοθ, 115 π᾽ἀναϊοπὲ ἃ οιχ ἀθὰχ απ 
561} ΘΟΙΡ5 ; »)115. Ηοπιὸγο ἰθὸ5. σερχόβθηϊθ 

ΘΟμ6. ἀθχ ῬΘΙΒΟμμθ5. θ]6Π αἰϑεϊποίθ8. 
Οπ |65 νοϊΐ, ΧΧΙΊΙ, 638-642. νἈ]πονὸ 

Νεβίου ἃ ἴὰ οι ἐ65 οἶαγβ. [15 ὁϊαϊθπε 
Ἰαπηθαιχ, δὲ πθ 86. «υϊτίαϊθηξ Ἰαιπαῖβ. 15 

ἀγαϊθηΐ, Θοιηπθ εἰς πῃ 

5616. ἀπηθ δἢ ἄθιιχ ΘΟ Ρ5. 

711. Θρυόεσσα πόλις. Ο᾽ἐ5ὲ 1ὰ πγόπιθ 
γ116 ποπηπιός Θρύον, 11, 592, οἵ 1ὰ πιόπηθ 
ατιϑϑὶ 4 Κρ τ] οἢ 5ιιν Τ᾿ΑΙρἢέβ. Αὐἱβίασαα : 

ὅτι ἣν ἐν τῷ Καταλόγῳ εἴρηχε Θρύον, 

νῦν Θρνόεσσαν (πόλιν) λέγει. 
712. Πύλου. ΡΥ]ο5 ἀόδίριο 1οὶ 16 ΤΟΥ ΔιΠη6 

46 Νέϊέβ, ἰὰ οοπίγόβ. ἀοπὲ Ῥυ]ὸ5 ἐξαϊτ ἰὰ 

ΘΑΡΙΆ]6, 

714. Δ(έ) ἐχυϊναασξ ἃ ξαγη, «ἴουϑ. 

71. Ἄγγελος.... (δ. νογβ8. 56. [θυ πηὶπθ 
Ῥὰν ἴγ015 Βροπάέόεβ. 

717. ᾿Ἐσσυμένους 56 τὩρροχῖα ἃ λαόν 
([ἰ6 Ῥβιιρ!9). Ο᾽εβδὲ "᾿ἀθοοτά πρὸς τὸ σημαι- 
νόμενον. ᾿ 

721. Ἄγε νεῖχος, ἀμιαῖὶξ γίχανι, ταθμἃ 
Ιὰ διυῖ6 (οι 16 σοπιαῖ). Μηπορνθ ἴγροῦνθ 

πον θη ἐδ ἴαισα θν1]Π6 50η [Ἄν ου. 1.6 ἀθν- 

πῖον ἐν ποῖθαν ἰατη. ἀἀπθὶ ἰοὶ ἀπὸ ἀοα- 

016 ΘΠΠρ56 : (»16) ἀμαῖξ (α4) ρερπαηι. ΟἾδ8ῖ 
Π6 ΤΟδϑοιμθθ. ἃ ᾿ἈΠ16}16 1] ὀΐαϊς ρὰγίαϊτθ- 

τηθηΐ πε 116 6 ΤΘΟΟ ΙΓ. 
723-723. Μινυηϊος.... 1.6 Μιηγυ5 4 Ἦο- 

Β0Π 0] ] 5816, πΠ6 
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ἐγγύθεν Ἀρήνης, ὅθι μείναμεν Ἠῶ δῖαν 

ἱππῆες Πυλίων, τὰ δ᾽ ἐπέρρεον ἔθνεα πεζῶν. 

Ἔνθεν πανσυδίη, σὺν τεύχεσι θωρηχθέντες, 
ἔνδιοι ἱκόμεσθ᾽ ἱερὸν δόον Ἀλφειοῖο. 
Ἔνθα Διὶ ῥέξαντες ὑπερμενεῖ ἱερὰ χαλὰ, 

ταῦρον δ᾽ Ἀλφειῷ, ταῦρον δὲ Ποσειδάωνι, 

αὐτὰρ Ἀθηναίῃ γλαυχώπιδι βοῦν ἀγελαίην, 

δόρπον ἔπειθ᾽ ἑλόμεσθα χατὰ στρατὸν ἐν τελέεσσιν " 130 

χαὶ χατεχοιμήήθημεν ἐν ἔντεσιν οἷσιν ἕχαστος, 

ἀμφὶ ῥοὰς ποταμοῖο. ᾿Ατὰρ μεγάθυμοι Ἐπειοὶ 

ἀμφίσταντο δὴ ἄστυ διαπραθέειν μεμαῶτες. 
Ἀλλά σφι προπάροιθε φάνη μέγα ἔργον Ἄρηος. 

Εὖὐτε γὰρ ἠέλ έθων ὑπερέσγ εθε γαί: 7 γὰρ ἠέλιος φαέθων ὑπερέσχεθε γαίης, 73Ὁ 

συμφερόμεσθα μάχῃ, Διί τ᾽ εὐχόμενοι χαὶ Ἀθήνῃ. 
3 Ν᾿ .- - τ᾿ Αλλ᾽ ὅτε δὴ Πυλίων χαὶ Ἐπειῶν ἔπλετο νεῖχος, 

πρῶτος ἐγὼν ἕλον ἄνδρα, χόμισσα δὲ μώνυχας ἵππους, 

Μούλιον αἰχμιητήν: γαμόρὸς δ᾽ ἦν Αὐγείαο, 
πρεσδυτάτην δὲ θύγατρ᾽ εἶχε ξανθὴν Ἀγαμήδην, 11} 
«Δ ᾿ ΄ νυ ῳ Ἵ ΕΒ δὰ , ἣ τόσα φάρμαχα ἤδη ὅσα τρέφει εὐρεῖα χθών. 
Τὸν μὲν ἐγὼ προσιόντα βάλον χαλχήρεϊ δουρί" 
ἤριπε δ᾽ ἐν χονίῃσιν ἐγὼ δ᾽ ἐς δίφρον ὀρούσας 
ἜἜΞΟΣ ε ᾿ ᾿Ὰ ΕῚ ᾿ ΓΑ, 3 Ὰ στὴν ῥα μετὰ προμάχοισιν. ᾿ψτὰρ μεγάθυμοι Ἐπειοὶ 

ἔτρεσαν ἄλλυδις ἄλλος, ἐπεὶ ἴδον ἄνδρα πεσόντα, 

πιὸ 56 ΠΟΙηΙηἷ Ἀ]15 ἰγὰ ΑΠΙργδ: οἵ ἰὰ 
γ16 ΑΓ Αγόπό, ϑαιηίοοη. ΕἸΐ6 ἐΐαιο σὺν ἰἸὰ 

οὗτο, ἀλη5 ἴὰ ΤΎΙΡΠ 116. Π] γ᾽ ἀναϊξ θη. Ν68 - 

βόπιο 1ΠῸ6 δυῖχ υἱἱὶὸ α᾽ Αγόμπό:; πηὰ15 οα Ἶ δϑῖ 

ῬΡὰ5 6616 ἀοηΐ ρᾶ}]6 Νεβῖου, 
734, Τά, {ἰία, εδῖ ἀέξογπηῖπό ρΡ]5 Ἰοΐῃ 

Ρλν ἔθνεα. 
736. Ἔνδιοι, πιορϊαἀϊαηιῖ, ἃὰ σθαι ἄτι 

7ουγ. 

738. Ταῦρον δ᾽ ᾿Αλφειῷ. Βοῖϊε : « Μὰ- 
« 5πὸ ἤπινίο τηᾶρσπαμη δὲ ἔογξθ τη] πλ.}}, ΟἿ} 

« 511π21165 σοὶ δουηῖθιι5 ν 6] τοῖο οογῦροτο ἤπι- 
« Ψἱ πλλ]ογοθ ΘΟ θγθσαθ οἰβηροαηίαν, 
« νεϊυὶ Ευὺγοΐαβ, Αϑορι5, Οδρ ΐβιιθ,» 

729. ᾿Ἀγελαίην, σγέραίθηι, απἱ ῥα 

ἀδη5 16 ἔγοιρθαι : 411 πα ροΐπῇ δηοογο ὁϊό 

ΒΟΌΠΪ56 81 Ἰοιρ. 

740 

780, Δόρπον. ΖΔόμοάδοιϊε, ὀυγναὶς δεῖτ' 
πον, ΘΧΡΙ ΘΒ 0 ὴ [λιιβ5θ, Αγ βίαν: ὃ ὁ ρ- 

πον δὲ λέγει τὴν ἑἕἑσπερινὴν τροφὴν " 

εὐθέως γὰρ χαταχοιμῶνται. --- Ἔν τε- 

λέεσσιν, ΡΣ ΘΟΠρΆσηϊ68 (Ομ 6 50] αΐ ἃ 

50η τὰπρ' ἀπ η5 16 ΘΟΥ᾿5 αν πηέ6). Εαβέατθ : 

τέλη δὲ χαὶ ἐνταῦθα τὰ στρατιωτιχὰ λέ- 
γει τάγματα. ὕογεζ [ἃ ποῖος Χ, δ6. 

739. Μούλιον.... (δ. νϑγ8, 8 [6 ργθ- 

Πλ6 } Ρἱθά, π᾿ δ8ὅ οοπιροβό {6 46 βροπάόῤεϑβ. 

γογο ἰὰ ποίε 1, 11.--- Μυ] 18 650 ἸΠΟΟ ΠΏ ; 

πη 5. ΑἸιρταθ, 800 Ὀδα τ ὸνο, οϑὲ οὐ]ὸ να. 

745. "ἕτρεσαν, 5᾽ επ[πἰνοπῖ. Οὐ Ρϑυῖΐ 

Δ]οαευ. ἰοΐ, βὰπς. ἱποοηνόπηϊοηΐ, ᾿᾿ἸΔό6. ἐ6 

ογαϊηἴ ; τηδ]5 1] ναπε τηΐϊθηχ γα πἶγὸ σίροιι- 

γτουβοπηθηῖ. δονο μι. Βαπὲ ἰὼ ποίθ ἀὰ 

νοῦ5 δ40, 
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5  ς ͵ ὝΞΕ' ΄ 4 
ἡγεμιόν ἱππήηων, ος αριστευεσχε μάχεσθαι. 

Αὐτὰρ ἐγὼν ἐπόρουσα, χελαινῇ λαίλαπι ἶσος᾽ 
ΝΥ Ν- Ὰ " ε 

πεντήχοντα δ᾽ ἕλον δίφρους, δύο δ᾽ ἀμφὶς ἕχαστον 

φῶτες ὀδὰξ ἕλον οὖδας, ἐμῷ ὑπὸ δουρὶ δαμέντες. 

ΚΚαί νύ χεν ᾿Ἀχτορίωνε Μολίονε παῖδ᾽ ἀλάπαξα, 750 

εἰ μιή σφωε πατὴρ εὐρυχρείων ᾿Ενοσίχθων 

ἐχ πολέμου ἐσάωσε, χαλύψας ἠέρι πολλῇ. 

Ἕνθα Ζεὺς Πυλίοισι μέγα χράτος ἐγγυάλιξεν 

τόφρα γὰρ οὖν ἑπόμεσθα διὰ σπιδέος πεδίοιο, 

χτείνοντές τ᾽ αὐτοὺς ἀνὰ τ᾽ ἔντεα χαλὰ λέγοντες, 755 

ὄφρ᾽ ἐπὶ Βουπρασίου πολυπύρου βήσαμεν ἵππους, 
πέτρης τ᾽ Ὠλενίης, χαὶ Ἀλεισίου ἔνθα χολώνη 
χέχληται" ὅθεν αὖτις ἀπέτραπε λαὸν ᾿Αθήνη. 

Ἔνθ᾽ ἄνδρα χτείνας πύματον λίπον " αὐτὰρ ᾿Αχαιοὶ 
ἂψ ἀπὸ Βουπρασίοιο Πύλονδ᾽ ἔχον ὠχέας ἵππους, 760 

πάντες δ᾽ εὐχετόωντο θεῶν Διὶ, Νέστορί τ᾽ ἀνδρῶν. 

Ὡς ἔον, εἴποτ᾽ ἔην γε μετ᾽ ἀνδράσιν. Αὐτὰρ Ἀχιλλεὺς 
οἷος τῆς ἀρετῆς ἀπονήσεται ἦ τέ μιν οἴω 

πολλὰ μεταχλαύσεσθαι, ἐπεί χ᾽ 

760. ᾿Ἀχτορίωνε, 165 ἀθιιχ ΑΘΓΟΥΙΟΠΒ : 
65. ἄδθιχ ἢ]5 ἀ᾽Αοἴου. Αοίου. ὁξαῖς Τ᾿όέροιχ 
46. Μο]ϊομα, δὲ ραββαὶδ ροῦν ἰ6 ρὸγθ 465 
ἄδθχ ΜΟ]ΟΏ8. 

Πὔ2. Ἤέρι πολλῇ» αονὲ ἄδηδο, ἀἶὰπ 
ὁραῖβ ππᾶρθ. 

7δ4. Σπιδέος, ναδῖθ6. ΑΡΟ]]ΟΠΙι5 : μεγά- 

λου. ΠῸῪ ἃ ὑπ σϑρὲ σπίζω, ἀϊί-οπ, βγπο- 
ΠΥ Π16 46 ἐχτείνω, δ 4] ἃ ἀοπηό σπιθαμή, 
οπρᾶπ. Οαγ 5. γαϊίμοῃα 1 Δα] 6  σπιδής 
οὐ [6 βιθδίαπε σπιθαμιή ἃ 1ὰ τηδιπθ γλοὶπο 
46 σπάω, ἰἴνον, Οὐοδὺ "1οπ ἃ τογί 486 ἰὰ 

Ια ΡαγΕ 465 ΘΥΔΙΠΠΊΔΙΓΘΠ5 σΊΘ05. οπΐ γα]εϊό 

σπιδέος, Ἰοφροπ ἀ᾽ ΑὐἸδίαυαθ οἱ α Ἠῤγοαϊοπ, 
οὐ οπΐ Ἰυ, δι᾽ ἀσπιδέος πεδίοιο (ἃ ἔγᾶνθι8 

1 Ῥ]αῖπο τοπᾷθ σομηπηδ ππ ἰ)ο10}161): ἱπηὰρῸ 

ἴοιε ἂτι ΤΟ] 8 51 ΠΡ.ΪΠΙΣ ΓΘ, 

7ὔθ. Βουπρασίου. ῬαργΑβ ἢ. ὀξαϊῦ ἈΠῸ 5 
16 ν1}|6. ὕονο ἰὰ ποίβ 11, 6ἐὅ. 

707. Πέτρης.... ϑυν 16. γοομον ΟἸόπϊθη 

οὐ ΑἸϊβίομ, νοῦ 62 ἰὰ ποῖθ ΠΠ, 617, Οαο] ατι65- 

τη 8 Θη Θηαϊθηΐ ἴοϊ, ρὰν Ἀλεισίου χολώνη, 
Ιὸ τοιθθαι ΕἾ ΑΠἸ51ιι5, τὰ 65. ρμγυόίθη δ ηῖ5 
ἀ  Ιρροάδπθ ναϊποιβ μὰν ΟΕ Ποπηαῖ5. Αι 

ἀπὸ λαὸς ὄληται. 

γοϑίθ, ο᾽δδὲ ΑἸϊδῖὰβ 41 ἀναϊξ ἀοηπό 508 
ποῖ ἃ ἰὰ σ1}}]6 ἀ᾽ ΑἸ]Ιβίοη. 

709. ᾿Ἔνθ(α), Ιὰ, ο᾽εδι-ἀ-ἀἴνο ἃ Βαρνὰ- 
510. --- Λίπον, (δι) γδἰϊφιιΐ, 76. 16 Ἰαϊϑϑαὶ, 

ο᾽ δϑι-ἀ-αἰνρο 16. πὸ ἰ6 ἀόροιυμ!]αι ρμοϊπὲ ἐδ 
565. ἈΓΠΊΘ5, ΜΙΠΟΥνΘ παν 1 ΡΟΙΪηΐ ῬΘΓΙΩΪβ ἃ 
Νοϑίου 46 γϑϑίδυ σὰν ἰ6 οἰαπηρ ἀ6 |»αἴα1}16. 

-- Ἀχαιοί. ΟἾε5ὲ 16. ροπὶ σόπέγα] 46 1ὰ πὰ- 
τοη ἀοπί 165 ῬΎΠΘΠη5 ὀϊαϊθηξ τπθ Ῥοαρ]λάθ, 
Ῥόι βισηϊπον 165 ΡΥ ΠΘΠ5 ΘΕ Χ-  ΠΊ65, 

7062, Εἴποτ᾽ ἔην γε, 51 16 ἴωβ Ἰδπηαὶς 
(4151) : 51 741 νγαϊπηθπὲ ὀϊέ τὶ Πόγοβ: δὶ 

66. Ῥαβϑέ ρ]ογίθιιχ π᾽θβδὲ ροϊηξ τπ ΒΟΏρο, 

ὙοΥ 62 ἰὰ ποῖ ΠΠ1,180. ιηάοτῖ δὲ ἀ λαΡ65 
οΠπαησοηΐ ἔην δὴ ἔον : δουγθοίίοη ἃ ταῖν. 

7168. Οἷος τῆς ἀρετῆς ἀπονήσεται, 
δοἶτι5 ἐἰἰα νἱρέἐθ Δ) ἔμ", ἸΟ να 568] 46 5ἃ 

Πδυιῖθ νἈΠ]Π] πο : Π6. ἴοσα ΡΟΪηΣ αν ΟΙΡου 

165 ατσθοβ πχ ἔπ15 6 δὰ ᾿Παπῖθ να] ]} ποθ. 
Νοβίου ορροβδ ὰ ᾿᾿ὁροΐβπιθ ἀ᾽ Δ ΘΒ116 Π᾽Θχθπι- 
Ῥ]Ὲ ἀπ ἀόῤνοιοπιθηΐς ἃ ἰὰ μαι ἀπὲ 1- 
τηόπιθ ἃ ἰαϊτ Ῥσθιν, 

764. Μεταχλαύσεσθαι, »ιμέαίο απηιο 

εἰοἐξιριιι, 56 γΘρθητνὰ δὲ θΙθασθγα. 
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πέπον, ἢ μὲν σοίγε Μενοίτιος ὡδ 

ΙΛΙΑΔΟΣ Λ. 

“ . 

ἐπέτελλεν. 165 

ἤματι τῶ, ὅτε σ᾽ ἐχ Φθίης ᾿ΑΙὙγαμέμινονι πέιλπε" ᾿ 9» εὐδταίαηῶΣ πάπεν. 
Νῶϊ δέ τ᾽ ἔνδον ἐόντες, ἐγὼ χαὶ δῖος Ὀδυσσεὺς, 

, .λ᾽ 2 , ᾿" ἤ ν 2 ἄ 

πάντα μάλ᾽ ἐν μεγάροις ἠχούομεν ὡς ἐπέτελλεν. 

Πηλῆος δ᾽ ἱκόμεσθα δόμους: ὐὐναιετάοντας, 

λαὸν ἀγείροντες κατ᾽ Ἀχαιΐδα πουλυῤφότειραν. 770 

Ἔνθα δ᾽ ἔπειθ᾽ ἥρωα Μενοίτιον εὕρομεν ἔνδον, 
ἠδὲ σὲ, πὰρ δ᾽ Ἀχιλῆα. Γέρων δ᾽ ἱππηλάτα Πηλεὺς 

πίονα μηρία χαῖε βοὸς Διὶ τερπικεραύνῳ, 

αὐλῆς ἐν χόρτῳ - ἔχε δὲ χρύσειον ἄλεισον, 

σπένδων αἴθοπα οἶνον ἐπ᾽ αἰθομένοις ἱεροῖσιν. 775 

Σφῶϊ μὲν ἀμφὶ βοὸς ἕπετον χρέα, νῶϊ δ᾽ ἔπειτα 

στῆμεν ἐνὶ προθύροισι ταφὼν δ᾽ ἀνόρουσεν ᾿Αχιλλεὺς, 
ἐς δ᾽ ἄγε χειρὸς ἑλὼν, κατὰ δ᾽ ἑδριάασθαι ἄνωγεν, 

ξείνιά τ᾽ εὖ παρέθηχεν, ἅ τε ξείνοις θέμις ἐστίν. 

Αὐτὰρ ἐπεὶ τάρπημεν ἐδητύος ἠδὲ ποτῆτος, 780 

ἤρχον ἐγὼ μύθοιο, χελεύων ὄμμ᾽ ἅμ᾽ ἕπεσθαι᾽ 
σφὼ δὲ μάλ᾽ ἠθέλετον, τὼ δ᾽ ἄμφω πόλλ᾽ ἐπέτελλον. 
Πηλεὺς μὲν ᾧ παιδὶ γέρων ἐπέτελλ᾽ Ἀχιλῆϊ 
αἰὲν ἀριστεύειν χαὶ ὑπείροχον ἔμμεναι ἄλλων" 

σοὶ δ᾽ αὖθ᾽ ὧδ᾽ ἐπέτελλε Μενοίτιος, Ἄχτορος υἱός" 785 

767-786. Νῶϊ δέ.... (δ5 ἀϊχ-πϑαῖ γοὺ5 
5οπὲ πη αόβ ἀἶὉ615 ἀδπ5 16 πη παβου ἀ6 

γεηῖβθ, Αὐἰϑίορ μιαπθ 46 Βυζᾶποθ εἱ Αν]8- 
ΤΥ Τα6 [65 γοῦναϊθηξ πΠ|8} ἀ᾿ΔοοΟΥ ἄνθος 68 
4υ θη ἃ [τι ἀδπ5 ἴδ πριν ὸπηθ ὁμαπῆ, ΠῚ Υ ἃ 
ἄδθιυχ ποῖθϑ αἰ μόξοβε : π|818 πὶ 1 Πη6 ἢ 

Ἰ’απένο π᾿ Ἁ]ὸραθ ἀπ νυαΐὶθ σομγδαϊοιομ. 
Οἱ πὸ νοὶξ 416 ἀθ5 πιυᾶποθβ. [,6 ῬΡΙΠΟΙΡᾺ] 

στο, οδθδὲ φυ οὶ ΑΘΠ1}16 σϑοοῖέ Πα]-πηόπηθ 

165 μόΐεβ. 46 8οη ρὸγϑ : χαὶ διὰ τί Πηλεὺς 

τοὺς περὶ Νέστορα οὐ φιλοφρονεῖται, 
ἀλλ᾽ Ἀχιλλεύς; (εἴα πδδὲ ραὸνο βέγιθιιχ. 

"78. Μηρία γαῖε, νμίρο μιηοί᾽ ἔχαιε. 
ϑολοῖϊος : Ἀρίσταρχος, μιηρία καῖε. 

774. Αὐλῆς ἐν χόρτῳ, ἀκη5 ᾿᾿Ἔποεϊηΐθ 46 
ἴὰ οουν, ὈΙάγμμα : ἐν τῷ περιφράγματι 

τῆς αὐλῆς" χόρτοι δὲ οἱ τριγχοὶ ([1562 
θριγχοὶ, Ρ5θιιά. Π14. τροχαλοί). (6 46 
ΠΙάγπὴ6 ἈΡΡ6|16 θριγχοί οὰ τροχαλοί, ἐ6 
50ηΐ 4165 τημν5 ἦθ σα]θίβ δ (6 πΠΟΡΕΘΥ. 

Τὐοπροίηΐο 65 [ἃ οοὰν π᾿ ἐξαϊα βοινθηΐ 4 Π6 
ΠιᾺ16. νῖνθ οὐ ΠῚ ΤΠ} 46 ΡῬΙΘΡΓ68. ϑδ6}1685. 

Αὐιδδὶ ΦΈΘ] 41165-- ππ5. Ῥγέϊοπ αϊθηΐ - 15. 4π6 

χόρτος 56 γἈρροτγίβ ἃ ἰὰ [οστπθ ἀ6 ἰὰ δοιν, 
401 ἐϊα!ε νόπάθ (τροχαλός-). 1] ε5: τηδπιθ 
ΡΟΒ51016, βϑίοῃ θιχ, 46 χόρτος 5018 ρυἱπιῖ- 
{ἰνϑπιθτΐ 16 πηόπιθ 416 χορός. Μαϊ5 χόρτος 

οϑὲ Ἰἀθῃίαα ἃ Λογέις, δὲ ἠογέως ἃ ἀπ ἔ, 
776. Σπένδων.... 1 5ἀρὶτ ἀπ 58ου 6 

ἃ Παρίου ρνροΐθοίθιν 4165 πηιαίβοῃβ (ἑοχεῖος), 
41 ἀγαϊξ 505 δπῖθ] “Ὧη5 ἰὰ σου αἰ ἐπίγόθ 

(αὐλῆς ἐν χόρτῳ). 
779. Ξείνοις, ἃ ἀ65 Πόϊθ5 : δοιιϑθηξθηάιι 

παραθεῖναι, ἐδ δορνὶ», 
782, ᾿Ηθέλετον. “όποάοϊε ὀογίναϊ, ἤθε - 

λέτην. : 

786. Ἄχτορος. Αεἴον, ρΡὸγε ἀθ Μοπα- 
[5 δ αἴθ! ἐφ Ῥαίΐίγοοϊθ, οοὲ αἰ Ἕόγθης 
ἀ᾽Αοίοσ ἴθ [γὸγο ἀ᾿Ααρὶαβ δὲ ἰὸ πηὰνὶ ἀθ Μοὸ- 

Ἰο πο. 
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Τέχνον ἐμὸν, γενεῇ μὲν ὑπέρτερός ἐστιν Ἀχιλλεὺς, 
πρεσδύτερος δὲ σύ ἐσσι" βίη δ᾽ ὅγε πολλὸν ἀμείνων. 

Ἀλλ᾽ εὖ οἱ φάσθαι πυχινὸν ἔπος ἠδ᾽ ὑποθέσθαι, 

χαί οἱ σημαίνειν " ὃ δὲ πείσεται εἰς ἀγαθόν περ. 
“ " β᾿: ΙΝ] 3 ιν “«Φ 

ὡς ἐπέτελλ᾽ ὁ γέρων, σὺ δὲ λήθεοας. Αλλ᾽ ἔτι χαὶ νῦν 190 
»οὦ..} " ᾽ Ὡ-- ἝἜ Ἔ: " δ 

ταῦτ᾽ εἴποις ᾿Αχιλῆϊ δαΐφρονι, αἴ χε πίθηται. 
βυ δ " ς Ἂ 5 

Τίς δ᾽ οἶδ᾽ εἴ χέν οἱ σὺν δαίμονι θυμιὸν ὀρίναις 
Ἷ 9 νι 7 7 5 ξ 

παρειπών ; ᾿Αγαθὴ ὁὲ παραίφασίς ἐστιν ἑταίρου. 

Εἰ δέ τινα φρεσὶν ἧσι θεοπροπίην ἀλεείνει, 
( ν ἐδ- ᾿ τρτ Ὁ ὦ σσοα ὃ ζΖ "ΒΦ 

χαὶ τινᾶ οἱ πὰρ Ζηνὸς ἐπέφραόε πότνια μιἡΤῊρ, 

ἀλλὰ σέ περ προέτω, ἅμα δ᾽ ἄλλος λαὸς ἑπέσθω 

Μυρμιδόνων, αἴ χέν τι φόως Δαναοῖσι γένηαι " 

χαί τοι τεύχεα χαλὰ δότω πόλεμόνδε φέρεσθαι, 

αἴ χέ σε τῷ ἴσχοντες ἀπόσχωνται πολέμοιο 
Τρῶες, ἀναπνεύσωσι δ᾽ Ἀρήϊοι υἷες Ἀχαιῶν 800 

τειρόμενοι᾽ ὀλίγη δέ τ᾽ ἀνάπνευσις πολέμοιο. 
Ῥεῖα δέ χ᾽’ ἀχμῆτες χεχμιηότας ἄνδρας ἀὐτῇ 
»“ Ἁ " - Υ Ἁ Υ͂ 

ὥσαισθε προτὶ ἄστυ νεῶν ἄπο χαὶ χλισιάων. 

788-789. Φάσθαι.... 1,65. ᾿ἸηΠη1|5. φά- 

σθαι, ὑποθέσθαι, σημαίνειν, 5δοπξ ΡΟ 465 
Ἰπηρόγαι! ς, 

789. Καί οἱ σημαίνειν, ἐἐ εἰ σἱρηίγεα, 

οἵ πα] 4π6-Ἰὰὶ (66 4α} Υ ἃ ἃ ἴαϊτθ). --- Πεί- 

σεται εἰς ἀγαθόν πεο. Νουδβ ἄνομϑ νι, ΙΧ, 
102, εἰπεῖν εἰς ἀγαθόν. ΑΟ}}}1}6 ἀνα ᾿ 6501 π 
«αοπ ἰδ τὴϊξ 5 ἴὰ ὈΟΠπη6 νοΐ; πηδῖ5, (5 

4} ἃν αἱῇ γθοοῆπα 66 4ἱ ὀζαῖς θη, 1] δ᾽ Ὺ 

Ρογίαϊξ 46 τουΐθ Ἰ᾽αγάδθιιν" 8 58ὸπ ἂπιθ. 1,6 

τηοῦ περ π᾽δβξ ροϊηΐ ἀπ ἐἤ 6116. 1] ἀ]οιΐα 

ἃ ᾿Ἰαέθ οοπίθπιθ ἀλπ5 πείσεται. ΑΘὨ1ΠΠ6 
Ὧ6 γιαηογα μᾶς ἀ6 ἴαϊνα 16 "θη «ιυΐοπ 

ἴὰϊ ἃπγ ΘΟΉ56116. 

790. Ὁ γέρων, 16 ἀἷρπ5 ν᾽ ϑι]]ανά. 
798, ἸΤαρειπών ἃ ἰὰ ρῥγδιμιὸγθ ἰόπριιθ, 

ΘΟΙΠΏΠῚ6 51 [6 ρ 86 Ῥυοποηρφαῖ ἀο1}}16. ἡ ογοΖ 

Ιὰ ποῖο ΥἹ, 62. 

794-796. Εϊ δέ τινα.... Δέποδοϊο 5ι0- 
ΡῬΥΪπηδΙς ο65 ἀθαχ νεῖ8, 81 πόρθϑθαιγεβ 6 - 

Ροπάδηξϊ Ροὰγ 1 οἴει ἀπ ἀἸδοοι5, (δὲ ἃν- 

δαπιθηΐ ᾿ἱ αθυὰ Πα αι - Ῥσορτο ἀἦΑΟΒΠΙΟ. 

ΑΥἸβίαγαθ : ἀγαγχαίους ὄντας εἰς ἐρε- 

θισμὸν Ἀχιλλέως. 
794. Θεοπροπίην : ΔἸ] δῖοι ἃ ΠὌγδο16 αὶ 

ἀοπηδ ἃ ΑΘΒ1}16 16 ὉΠοῖχ ΘΗ ΓΘ. ππΠ6 Ὑἱ6 
σουγίθ οἵ ρ]ουίθιιβθ οὐ. ἀπὸ ἰοπριθ υ]61}}- 

16556 58}5 σίοινθ, ὕογεο ΙΧ, 410-416. 

796. Προέτω, δ»εέέαἑ, ιν} 1586 211Π6ῃ. 
Οἐβδὲ ᾿᾿Ἰπιρόγατ ἀουϑῖθ 6 προίημι.- 

797. Φόως, εαἰτι5, πὶ τηούϑη 46. Π6 Ρ88 

Ρέτγιγ. Ῥαΐγοοϊθ β6γὰ θΡΟυ 165 ΟΥ̓ ΘΟ8: ΘΟΙΠΠ6 
μιν Παριΐθαι ἰδ νίο. Ἐπαϑῖατῃθ σόα ἃ τΊθπ 

οοὔῖα [6116 ἱπιᾶσθ : τὸ δὲ φόως γένηαι; 

ἀντὶ τοῦ ὠφελή σης. 
799. Αἴ χε, οἱ μογίθ, βοὰν γοἱν 51 : ΡΟῸΓ 

τὰο! ον 486. 

8041. Ὀλίγη ὃδέ τ᾽ ἀνάπνευσις πολέ- 
μοι, οἂν 1ὰ γοϑρι ναοῦ ἀ6 [ἃ σιΘΥΤΘ (651) 
ΡΘΕ : φἂν 115. δοιηθαϊίθης 5885. ἅν ΟΡ ἰδ 
ἴθ 5 46 γϑϑρΊγου : ΟΡ 115 50. ΘΠ ΠΘΠΐ 1Π6 

Ἰατ8 55 γο]  }}16. 
802-808. Ῥεῖα.... 7 8᾽5 πιαγ 65. α᾽ αβιό- 

Υἰβάιθ5. δὲ 4 0)υ615. ἀὰπ8 16. πηλπιιβουῖς 6 
Ὑ ΘῃΪ56, ΘΟ 6 ΘΠ ργιιηϊόβ ἃ ἀπ ἁΓ6 μὰ5- 
βᾶσο, ΧΥ͂Ι, 44-4δ, οἱ 115 δοπῖ πηῖραχ ἃ [ον 

ΡΙαςθ. Μαῖβ 115 πὸ δ0πὲ ρὰ5 ἀόρ]λούβ Ἰοὶ ; οἱ 

ΠΟῖ5. ἢ ἈΡΡΡΟ ν Ομ5. ΡοΪηΐ σα θη 65. ποῖ 

δηΐσο ογοοποῖς. [15 ἀοῃόνϑηςν θη [6 ἀϊδοοαγο, 

οἵ βὰν ἅπη6 σοπδιἀόναῖοι 4] π᾽οδὲ Ῥὰ5 5885 
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Ὡς φάτο᾽ τῷ δ᾽ ἄρα θυμὸν ἐνὶ στήθεσσιν ὄρινεν᾽ 
βὴ δὲ θέειν παρὰ νῆας ἐπ᾽ Αἰαχίδην Ἀχιλῆα. 805 

τ Ἀλλ᾽ ὅτε δὴ χατὰ νῆας Ὀδυσσῆος θείοιο 
ἵξε θέων Πάτροχλος, ἵνα σφ᾽ ἀγορή τε θέμις τε 

ἤην, τὴ δὴ καί σφι θεῶν ἐτετεύχατο βωμοί" 

ἔνθα οἱ Εὐρύπυλος βεθλημένος ἀντεῤόλησεν, 

Διογενὴς Εὐαιμονίδης, κατὰ μιηρὸν ὀϊστῷ, 810 
, ΡῚ “ Ὰ ᾿ Ὰ ς ς ᾿ 

σχάζων ἐχ πολέμου ᾿ κατὰ δὲ νότιος ῥέεν ἱδρὼς 
" ᾿ ἊΣ 5 } Ἧν οἵ 5 ἕ 

ὥμων χαὶ χεφαλῆὴς ἀπὸ δ᾽ ἕλχεος ἀργαλέοιο 
γὰ Ἷ ΄ -- , Χ Υ Νν Ἵ αἷμα μέλαν χελάρυζε" νόος γε μὲν ἔμπεδος ἦεν. 

Τὸν δὲ ἰδὼν ᾧχτειρε Μενοιτίου ἄλκιμος υἱὸς, 

χαί δ᾽ ὀλοφυρόμενος ἔπεα πτερόεντα προσηύδα. 815 
ἊἋ δειλοὶ, Δαναῶν ἡγήτορες ἠδὲ μέδοντες, 

ὡς ἄρ᾽ ἐμέλλετε, τῆλε φίλων καὶ πατρίδος αἴης, 

ἄσειν ἐν Τροίῃ ταχέας κύνας ἀργέτι δημῷ. 
3 2 Ν , 5. Ξπὶ ᾿ τᾶν δ Ὁ ᾿ 
Αλλ᾽ ἄγε μοι τόδε εἰπὲ, Διοτρεφὲς Εὐρύπυλ᾽ ἥρως 
ΠΥ ͵ Υ “ 4. ᾿ 
ἤ ῥ᾽ ἔτι που σχήσουσι πελώριον Ἕχτορ᾽ Ἀχαιοὶ, 820 

ἢ ἤδη φθίσονται ὑπ᾽ αὐτοῦ δουρὶ δαμέντες. 

Τὸν δ᾽ αὖτ᾽ Εὐρύπυλος βεόλημένος ἀντίον ηὔδα" 
Οὐχέτι, Διογενὲς Πατρόχλεις, ἄλχαρ Ἀχαιῶν 
ΡΝ 5 2.2 ᾿ Υ 7 ἔσσεται, ἀλλ᾽ ἐν νηυσὶ μελαίνησιν πεσέονται. 

ναϊδιν. 1)65. ἰροῦρ65. ἔγαΐοῃθθ θυ 585 
ΠῸΡ 46 Ῥεὶπθ γδίϑοῃ 46 σιθυυῖοῦβ 4 ]ὰ ἐρα]- 
5όβ. Μαῖβ οδΐὰ εϑὲ ἀξ β᾽ πη ρ] πιθηΐ, οἱ ἀδη5 
16 5615 ΡΙΌΡΓΕ 46 1᾿ἈπιιΠὲθε ἀχμῆτες χε- 
χμηότας. ὕπ 5ομο]αδέθ θηΐθπα χεχμηότας, 
ἀδ ᾿᾽ἀϑϑαυΐ 46 165 ΤΥ Θἢ5 δπγοπὲ ἃ 500}: 
46 ἰἴὰ ραγτῖ ἀδ5 Μυγιάοῃβ; πηδ8158 16 πιοῖ 
ἀστή ᾿πάϊᾳαθ «αἾ] 5᾽ἃρὶξ εἰ65 [ατίριιθ5 ἀ6 ἰὰ 
᾿ξ 16 φαὶ ἄπγα ἀθραὶβ [6 πηδίϊη. 

806-808. Ἀλλ᾽ ὅτε δὴ.... ΠῚ ΥὙ ἀναϊΐ, ἀὰ 
τα θὰ ἄτι οπρ, ἀπ ῬΙαοθ ΡαΡΠΙ4α6, 4] 
βουναιϊῖ 46 πηὰγο!!έ οἱ ἀθ θὰ ἀ᾽ Ἀ5βειη]όθ. 
Ο᾽ εϑὲ Ἰὰ 416 165 τοὶβ το πάδιθηξ ἰὰ }ιιϑῖϊςθ, οἵ 
4᾽}15. ἰαϊδαιθηΐ 165 5 Υ Ήο65 ἀπχ ἀϊθαχ. Οἡ 
58. ΤΌΡΡΕ6]|16 416 [65 πᾶν ῖγοβ ἀΠΠγ556 ἐϊζαϊθηΐ 

ἀἀπ5. σοί ραν ἀπ οατηρ. ΟἾ ἐδὲ δ0} [6 
γαΐϊδϑθᾶι αἼΠ|γ5586 416 56 μοβίθ ἀρᾶπιθμι- 
ποη, ὙΠ, 222, μουν ἴαϊγα δηΐθπάνα ἃ 

νοὶχ ἀπ σομΐγα ἅιχ οχίγόμπιξέβ ; οἱ ἰὰ Π15- 

οογάρ δὰ ἃ ἴαϊξ ἀὐΐδηξ 66. τπλΐϊη τηόπι6, 
ἀναηΐ [6 οοιη δῖ,  ΟΥ̓ΘΖ Ρ].5 Παυῖ, ν 678 ὅ.---- 
1,5 νϑὺβ 806 56 ΤΘΥ ΠΏ ΡᾺΓ ἴγ018 Βροπαέδ5. 

811-818. Σχάζων.... 1.65 ἃποίθη5 τῇέ- 

ἔδιαγϑ ἰαϊδαϊθαΐ δαπηῖγου, ἀδη5 ο6. ἴθ] θαι, 

Ἰ1᾽᾿οσππια!αϊΐοη ἀ65 ἀόϊ4115 οἵ 1ὰ δοῃοίβιοῃ 

ἀαὰ 5ἴγ]6. Ἐποίαιθε : θαυμάζουτι τὸν λόγον 
τῆς συντομίας οἱ ῥήτορες, ὡς διὰ βρα- 
χέων πολλὰ δηλώσαντα᾽ χαμάτον μὲν 
γὰρ σημεῖον, ἱδρώς τραύματος δὲ; αἴμοι" 
τὸ δὲ σχάζειν, ἀλγηδόνος. 

818. Μέν ἀδη8 16 56η5 46 μήν : 

ΤΊ ΟΪΠ5. 

81:8. Ἀργέτι δημῷ, αἰδα μὡιριοάϊπο, ἀΘ 

(νοῖγθ) ] άπ 6 ργα 556. Ἐπϑίαε : ἀπὸ τοῦ 
ἀργὴς, ἀργῆτος, ἀργῆτι, κατὰ συστολὴν 
τῆς παραληγούσης. 

822. Βεδλημένος. Αποίεππηο νανϊιπίο, πε- 

πνυμένος. 

πόδη-- 
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ε ᾿ ᾿ Δ Ἵ .“ τ "“ 
Οἱ μὲν γὰρ δὴ πάντες, ὅσοι πάρος ἧσαν ἄριστοι, 825, 

ἐν νηυσὶν χέαται βελημένοι οὐτάμινοί τε 
᾿ .“ 7 - -»"Ἢ ἊΧς 7 "»" "Ὁ 

χερσὶν ὕπο Τρώων τῶν δὲ σθένος ὄρνυται αἰεί. 

Ἀλλ᾽ ἐμὲ μὲν σὺ σάωσον, ἄγων ἐπὶ νῆα μέλαιναν᾽ 

μηροῦ δ᾽ ἔχταμ᾽ ὀϊστὸν, ἀπ᾽ αὐτοῦ δ᾽ αἷμα χελαινὸν 
νίζ᾽ ὕδατι λιαρῷ " ἐπὶ δ᾽ ἤπια φάρμαχα πάσσε, 830 

ἐσθλὰ, τά σε προτί φασιν Ἀχιλλῆος δεδιδάχθαι, 
ὃν Χείρων ἐδίδαξε, δικαιότατος Κενταύρων. 

Ἰητροὶ μὲν γὰρ Ποδαλείριος ἠδὲ Μαχάων, 
τὸν μὲν ἐνὶ χλισίῃσιν ὀΐομαι ἕλχος ἔχοντα, 

χρηΐζοντα χαὶ αὐτὸν ἀμύμιονος ἰητῆρος, 838 

χεῖσθαι" ὁ δ᾽ ἐν πεδίῳ Τρῴων μένει ὀξὺν Ἄρηα. 

Τὸν δ᾽ αὖτε προσέειπε Μενοιτίου ἄλχιμιος υἱός" 

Πῶς τ᾽ ἄρ᾽ ἔοι τάδε ἔργα; τί ῥέξομεν, Ἐὐρύπυλ᾽ ἥρως; 

Ἔρχομαι, ὄφρ᾽ Ἀχιλῆϊ δαΐφρονι μῦθον ἐνίσπω, 

ὃν Νέστωρ ἐπέτελλε Γερήνιος, οὖρος Ἀχαιῶν᾽ 840 
ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ὥς περ σεῖο μεθήσω τειρομένοιο. 
Ἦ, χαὶ ὑπὸ στέρνοιο λαδὼν ἄγε ποιμένα λαῶν 

827. Τῶν, ἀΐδιιχ : 465 ΤΥΟΥ ΘΗ. 

891. Προτὶ.... Ἀχιλλῆος, αὖ Μολιίίο, 
ἀἌΘΒΠ]6. --- Δεδιδάχθαι. Δόέποδοϊε ὀον1- 
γαϊ;, δεδάασθαι. 

882, ᾿Ἐδίδαξε. Ομνοπ ἀναϊῦ οπβοῖρμῃό Ἰὰ 

τηφάθοῖπο ἃ ΑΘὨΙΠ6, Οὐ οδὲ 1ὰ 5θὰ]6 βὰν, 581- 
ναπὶ Ἠοπιὸγθ, 4} δὰϊ δὰ ἃ 8δοὸη ὀάποα- 
ἴοη. ὝουοΖ 6 ἠϊδοοιγβ 4 ῬΏΟμΙχ ἂὰ 

ὁΠαηὶ ΙΧ. ΡΠΟμΙχ 56. ἀοππθ σοχητηδ 1 Ἴη1-- 

406 Ργέοσορίσαν ἀἦ ΑΟΠ116. --α Δικαιότατος. 
ΟΒγομ [αϊδαιῦ δχοθρίιομ ρᾶνιηϊ 65 (δη- 
ἔδιιγ 65; 165 δαἴγ65. π᾿ ἔϊαϊθηξ 4π6 465 [ϑότθ5 

ϑαθνασοβ : Ῥῇρες. ὕΟΥ6Ζ ἰὰ ποία 1, 2068. 

898, Ἰητροὶ.... Τὰ ΒΕ γᾶ56. ΘΟΙΏΙΠΒΠΟΘ 
ἄγος ῬΟάλ]γῈ οἱ Μαοβαοπ ροὺχ 587 6ἴ8, μιι8 
6116 οοπίϊππιθ μὰν ὀΐομαι, 76 μόηι56. Θοτηπιθ 
5Ἴ γ᾽ ἀναϊ  ητροὺς..... Οπε] φα65-ἰιπ5 ΘΧΡ]1- 
4αρηῦ ἰητροὶ... ΘΟΙΏΠΙ6 ἢ ΠΟΙ ΔΕ ἃ}0- 
501. ΑΙΟΥ5 1] ΠὟ ἃ }]1.ι5. ἀπδοοϊαῖηθ. Οὗ ἐβδί 
ΘΟΠΊΠ6 δὶ Ηοχηὸγα ἀναῖῦ αἰς : ἰητρῶν δύο 
ὄντων; Ὑ ἁγαηΐ ἄδιιχ πηόδάθοϊηδ: ΠὟΎ ἀγα 
46 ἀδὰχ πηέάρεοϊηδ, 

898. οι. Ζέποδοίο, ἔην. 
841. ἌἊἈλλ᾽ οὐδ᾽ ὥς.... [1.65 ΔΠΟΙΘΙΠ5 

γογδιθηΐῖ, ἀλη 665 ῬΆγ0105 ἀθ Ῥαίγοοϊο 

(ρουγίαπς 16. π6 ἴθ ἸΙββθυαὶ ΡοΪηΐ 885 56- 
6.5), 465 ᾿πέθπ 05. ἐχὸδ - Ῥγοϊοπάθβ. Τι6 
Ροδίθ νϑαΐ, 56 ]0π δἰιχ, 4ι6 Ῥαΐγροοϊθ 5᾽ αἵ - 
ἴᾶγάθ ἃ ϑοῖρπδν ἘυΡυΡΥΪθ, ἁἤπ 4π6 Ἰ᾽Ἁμηὶ 
Δ᾽ ΑΘΒΙ]6. αβϑιϑίθ ἃ 1᾿αἰἴΐδψαθ 465 σϑίγαπομε- 
πηρηΐβ, οὗ 416 50Π ὀϊηοίίοη δοὶδ 9]ι5 νυἱνθ 

ΘΠοοσΘ, 4πᾶπα 11 δηἰγοργοπάνα ἐδ ἢέο 
50}. ἃ1η1, Επδίαϊμε : οἰχονομεῖ δὲ ὃ ποιη- 
τὴς τοῦτο, διὰ πιθανότητα" ἵνα παρα- 

μείνας ὃ Πάτροχλος, ἐμόδραδύνῃ ἕως: 
τειχομαχία δεινὴ γένηται, χαὶ ὁ μέγας 
χίνδυνος ὁ πρὸ ὀφθαλμῶν ἐρεθίσῃ μᾶλ-- 
λον αὐτὸν ἱχετεῦσαι τὸν Ἀχιλλέα - οὐ γὰρ 
οὕτω πείθει λόγος, ἐν τοῖς τοιούτοις 

οἰχτίζεσθαι, ὡς ἣ τῶν γινομένων θέα. 81 
Ῥαΐγροοϊα ἀγαϊξ οοηῃίϊηιιό 505 ΟΠ δπηῖη., [65 

πηδηθ5. ὙΠ 4165 ἀσγαϊοπὲ ρυο Δ ]οπιοπὶ 
ἴγουνό «υ Ἠοπιὸγο ἀναϊῦ 565 Τὰ ]50 5. ῬΟῚΙ 
ἔαϊνθ ῬΆ556} ἀναπΐ ἴοιυΐ 1᾿Ἰπεόγὸλ σόπόνα]. 76 

ΟΡῸΙ]5. φυ Ἠοπιδτο ἃ ρμϑίῃξ. βπρ]θιηθηΐ ἰὰ 
παῖανθ. Ῥαΐγοοϊα ἃ πὰ σαν; δὲ νοι]ὰ ροιι- 

{101 1] ἀόγοθα {ιθί 1165 ἰδία δ ἃ 500. Πι68- 
βᾶκθ, Ῥου ὩἀοιοΙν 165 βουξαηςο5. αἶαν Υ- 
Ρ.}6. -- Σεῖο μεθήσω. Δέποάφοϊς ὀουῖναιϊ, 

σεῖ᾽ ἀμελήσω. 
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ἐς χλισίην" θεράπων δὲ ἰδὼν ὑπέχευε βοείας. 

Ἔνθα μιν ἐχτανύσας, ἐχ μιηροῦ τάμνε μαχαίρῃ 
δ ᾿] » - 3 

ὀξὺ βέλος περιπευχὲς, ἀπ᾽ αὐτοῦ ὃ αἷμα χελαινὸν 845 

νίζ᾽ ὕδατι λιαρῷ " ἐπὶ δὲ ῥίζαν βάλε πιχρὴν, 

χερσὶ διατρίψας, ὀδυνήφατον, ἥ οἱ ἁπάσας 
Υ ) δ ᾿ ᾿ λ . ΔΎ ΄ Δ᾽ 
ἐσχ ὀδύνας τὸ μὲν ἕλχος ἐτέρσετο, παύσατο ὁ αἷμα. 

844-848. Ἔνθα μιν.... 16 ραηδοπιρηϊ 
ἀ Ἐὰν ρν]Ὲ μὰν Ῥαΐνοοῖθ, ἀ6 πιὸπιο 4π6 ἰὰ 

βοὺπο δηῖγο Νοϑίου οἱ Μδομαοι, ἃ ὁϊό γὸ- 

Ῥτγόβθηιϊιὁ σὰν 65 ᾿ποπιπηθηΐβ Πρσαγόβ. 486 
Το; μοβϑδὸάψθ δοθοῦν, 

844, Μαχαίρῃ, ἄνες (5018) οοαΐθαμ. 

ὙονεΖ ἰὰ ποῖρ ΠΠ|, 271. 
846. Ῥίζαν..... πιχρήν» ἅΠ6 γλο 156 ἀπ. δ 6. 

1. Ῥυέξεπειοθ. ἀρ ἀόίθυπηῖπον 416 }16 ὁΐαῖς 
οθἔΐα γὰοῖπθ, βουαϊξ υἹάτοιϊθ. Ὁ] αιιο5-τιη5 

νοῖθμς ᾿1᾿δδ πιο, οορὸςσο εἰσ Ἰδτο οι ; εἶ διι- 
{ν65, "Δ 1166 οὖν πὰ }16- ΓΟ 1 1165: ἀν 65, 1ὰ 
Βοπιίαμθ. [15 π δα βάν θηΐ Ρὲ5 Ρ5 46 ποιι5 

δι) 6. Ροϊηΐ, -- ὙΊρρΙ]6 ἴα σαόνϊν Ἐπόο 

ῬΡὰν ὅπ6 Ρ]αηῖο ἐπι σὶπαῖνθ, 16 ἀϊοίαπιρ. 

847-848. Ἥ οἱ ἁπάσας.... ΠΥ ἃ ἰγᾶρὸ 

αἸμαἰτΆΈΊοτι, ἀΠ5 665 ἀθιιχ νθυ5 αι ροῦϊο [ὰ- 

εἶπ, Εἰπόϊάο, ΧΙΙ, 421-422: «.... ΘυθηςοΎ416 

« οἰπῖ8 (6. σουρονο ἔασι Οὐΐρρα ἀοϊου; 

« ΟΠΙΠΪ5 δἴθεις ᾿πλ0 Ὑαΐπ 6 βαπρ δ, » 

Θὺ5 



ΙΛΊΑΔΟΣ ΜΝ. 

ΤΕΙΧΟΜΑΧΙΑ. 

[μ65 ΤΡΟΥΘἢ5 Οηΐ Γϑροιδβό 165 605 105 ᾿ π ΓΘ ραν ἀτι ΘΔ ΠΡ, Οὐ  Γᾶρ 6 
οοπάδηιηξ μὰ} 165 ἀἴθαχ, οἱ 115 5 ἀρργόζοπι ἃ [γὰη Ὁ Π1} ΘΕΙΧ -ΠΙδΠ]65 [6 
(οϑεό (1-ὃ9). ΤΙβροβϑιιοηθ. οΟΠ56 1] 665. μὰν Ῥοϊγάδιηα5 (060-107). 
ἘπιΡΘΡΙῖθ6. ἀ᾽Α515 ΘΟητ 6 ̓Π6 465 ΡοΓΐ65 ἐπι οὰπιρ : 1] 6οῖ γδροιιϑϑό 
Ρὰν [65 ΠιὰρῖῖΠ 65 Ροϊγροιὸβ οἱ Τιῤοπιέθ (108-194), Ῥο]γἀδηιὰ5 5᾽ οἷ -- 
ναγϑ ἀἼΠ Πηαιιν 15 μγέβαρο; πιὰ 15 Ἠθοῖοι μδυβ]5ῖ8 ἃ βου 556 Θὴ ἃνδηΐ 
(195-250). 1,65 Ογεοβ, εἴ ϑδανῖουΐ 165 ἀθὰχ Αἰαχ, ἀῤίοπάθηϊ ἅνϑο 
ΔΟΠΔΥΠΘπηθηΐ [6 γοιηρανῖ (251-989). Βαγρέάοη οἱ ΟἸδποιιβ ἀγεινθηΐ ἃ 
Ιὰ ἰὸΐθ 85 Τγοιθηβ5; Μέποοιῃξε δοιυιθηΐ ἰθὰν ὁΠοο ἄνθο ᾿᾽δάβ ἀὰ 
σγὰπα ΑἹᾶὰχ εἱ ἀβ Τϑαοον (290-877). ΑρΓὸβ ππα ᾿ατ6 ᾿Ἰησέοςϊδα, δὲ γ- 
Ρόάοῃ δϑὶ νϑιπααθαν, δὲ (αὶ Ὀγὸθῃ8 ἃ ἰὰ τηὰγ8}}}6 (378-999). 1,65 
Τγοῖθη5 πΟηΐ μὰ σορεπάαδηϊ ρέμπέϊγει 54 ΔῈ Χ ΠΑ ΙΓ65; Πη8]5 ΗΘΟΙΟΡ 
ΘηΙΌποο ἰὰ ρογίβθ, εἵ 165 ΤΡοΟύθη5 56 ργόοϊριῖθηὶ ἀδη5 16 ὁ ΠΡ (65 
ατθο5 (400-471). 

Ὡς ὁ μὲν ἐν χλισίησι Μενοιτίου ἄλκιμος υἱὸς 

ἰὰτ᾽ Εὐρύπυλον βεθλημένον᾽ οἱ δ᾽ ἐμάχοντο 

Ἀργεῖοι χαὶ Τρῶες ὁμιλαδόν. Οὐδ᾽ ἄρ᾽ ἔμελλεν 

τάφρος ἔτι σχήσειν Δαναῶν χαὶ τεῖχος ὕπερθεν 

εὐρὺ, τὸ ποιήσαντο νεῶν ὕπερ, ἀμφὶ δὲ τάφρον 5 

ἤλασαν " οὐδὲ θεοῖσι δόσαν χλειτὰς ἑχατόμόας, 

1. ὍὋὉ, ἐμὲ, ἀότογπιῖπέ ἃ 1 π᾿ ἀπ νϑὺβ 

Ρᾶν υἱός, ἰ6 Π|5; ἀδ πιότηθ, ἃϊ ϑβϑοοπά 

ταθπι 6 46 ἢ γα56, οἵ, δια, ἀέτογπιὶπό Ρὰν 

Ἀργεῖοι καὶ Τρῶες. 
ὅ. Νεῶν ὕπερ, Ροιιν Ἰὰ ἀῤίεμβθ ἀ65 ναἱβ5- 

βϑᾶιχ, δογο ὙΠ], 880-943 οἱ 485-441, 

606-39. Οὐδὲ θεοῖσι. ... (δ γόοϊ" π6 μαγαῖξ 
Ρὰ5 ἴογξ πέοθδϑαιγα : δὲ θ] ιϑιθιιν 5 ΤΟ ἀθυ Π 65 

ΙΒ στορᾶγάθῃξ δοπιπθ η6 Ἱπίθρροϊαϊομ. 

ΒΟΙΠΟ : « [πὰ ϑβιβριοίομθη ἤφὸ 46. νἈ]}]ὺ 
« Οἀταοογαια ἀδϑίσιθπάο δ άπχορα ΡΟΡαιιβ 

« οἱ ουμοιβ; Καϊρηυ5δ. οχραηχὶῦ : α4υὸ- 

« σαμῃ ἃ ϑϑῃίθηϊα πο ΡΡΟΥΒ5. Τα] θη 

« ἈΠΓ6πιι5. ΘΙ Θρ  ἰβϑίπηι ΗΟΠΘΡῚ ᾿ΠΊΘΡΡΥΘ5 

« Ῥαυρα5- ΜΟΠΙθ 6], σθοῖθ ἴα πλθῃ ΓΘΘΡΟΠᾺΘΙ, 

« γδοῖβὶβ γουβίθιι5 ὅ οἱ 115 41 βϑαιιπίι 
« π5486 δὰ 40, ππὰ]6 ΘΟ ΓΘ’ ΟΥ̓Δ ΙΟἤθιη, Ὁ 

1,65 ΑἸοχαπάνιηβ, {πὶ γο]θίαϊθπὶ [65 νΘΡ5 ὙΠ, 

448-464, γεραγάαϊοηΐ ὀθιιχτοὶ οΟμ 6. ΡὰΓ- 

[αἰτθιηθηΐ ἀπ Πα 165. ΝΟι5. ἀν ομ5 ποῖίό, 

ἃ ΡΓΌΡΟ5 ε[685 υϑὺβ ΥἹ1, 443-464, {6 Γ᾽ ἐ- 
Ῥίϑδοάςβ ἀδβ 1ὰ ἀδϑιίγιοιοπ ἀπ νοι ραν ἀργὰὲβ 

Ι6 ἀόρανε 65 τϑοβ ἔριραι ἀθ ἰθπιρ5 ἱπὶ- 

τηόηηον αὶ ἀἀπ5 ᾿᾿ 7, οἱ αι Αὐιϑίοϊ "ν 



απ ιν (ὅ.αἴ".» 

ϑι ΟΌιΟὋἝ 

[ΧΙ] ΙΛΙΑΔΟΣ Μ. 4ϑ8 

ὄφρα σφιν γῆάς τε θοὰς χαὶ ληΐδα πολλὴν 

΄υ 

᾿ Μ ε" 5. - δ᾽ "7 ᾿ 

ντος ἔχον ουοιτο θεῶν αἀεχῆτι τετῦχτο 

Ε Ἷ ᾿ ᾿ “ ᾿ "“ Ν Μ᾿ 

ἀθανάτων " τὸ χαὶ οὔτι πολὺν χρόνον ἔμπεδον ἧεν. 

Ὄφρα μὲν Ἕχτωρ ζωὸς ἔην, χαὶ μήνι᾽ Ἀχιλλεὺς, 10 
Ἁ ͵ " -" 7 ὔ “ἷ[ 

χαὶ Πριάμοιο ἄναχτος ἀπόρθητος πόλις ἔπλεν, 

τόφρα δὲ χαὶ μέγα τεῖχος Αχαιῶν ἔμπεδον ἥεν νυ Φ 9 [ν᾿ .. ἷ ς ν ᾧ ΝΣ , Χ, υ Φ  ς 

Αὐτὰρ ἐπεὶ χατὰ μὲν Τρώων θάνον ὅσσοι ἄριστοι, 
πολλοὶ δ᾽ Ἀργείων οἱ μὲν δάμεν, οἱ δ᾽ ἐλίποντο, 
πέρθετο δὲ Ποιάμοιο πόλις δεχάτῳ ἐνιαυτῷ, 1Ὁ 
3 ω » " " 

Ἀργεῖοι δ᾽ ἐν νηυσὶ φίλην ἐς πατρίδ᾽ ἔδησαν" 

δὴ τότε μηητιόωντο Ποσειδάων χαὶ Ἀπόλλων 

τεῖχος ἀμαλδῦναι, ποταμῶν μένος εἰσαγαγόντες, 
ὅσσοι ἀπ᾿ ᾿Ιδαίων ὀρέων ἅλαδε προρέουσιν, 

Ῥῆσός θ᾽ Ἑ πτάπορός τε, Κάρησός τε Ῥοδίος τέ, 20 

Γρήνικός τε καὶ Αἴσηπος, δῖός τε Σχάμανδρος 

χαὶ Σιμόεις, ὅθι πολλὰ βοάγρια χαὶ τρυφάλειαι 

ἀγα τι ΘΟΠΊΠῚ8. ποιῖι8, ΝΟ. ἅγόμθ ποῖ 
ἀπι551 Τὰ Ὅπ 56 ἰγορα ἰοὺ ἃ αι δὴ. ἀἸϑαπὲ 
46 165 ΑἸἰθχαπάνι πη δοπάδιηπαϊθπὲ οοἱ ἐρὶ- 

5046. Νοιιβ δ]οιυΐομῃϑβ ἴοὶ 165 γαϊθοπβ 41}5 
- ἀοῃποηΐ ἀδ οοἴζο ἀοαθ]α ποία : οομδῖγαο- 

το. ἀὰ τοιῃηρατέ δὲ πόδ Ἰϑβθιηθηΐ ἄπ γ61Πη- 

Ραγῖ. Ὠιάγιια : πλάσας τεῖχος ὁ ποιη- 

τὴς εἰς τιμὴν τοῦ Ἀχιλλέως, μετὰ τοῦτο 

ἀπολλύμενον αὐτὸ εἰσάγει ἵνα μὴ ἐλέγ- 
χηται αὐτοῦ τὸ ψεῦδος, ὡς μή γενομέ- 
γον, ὑπὸ τῶν μεταγενεστέρων, καὶ τὴν 
ἀπώλειαν αὐτοῦ εἶπε. Τοιΐ 66 4 οῃ δὲ 
δα ἀγοὶξ ἀθ αν, ο᾽δϑδὲ 46 16 γέοιξ ἀδ 1ὰ 
ἀδοιγιιοϊίοπ οϑί θεαὶ παϊγθπηθηΐ ᾿πίθγοα]ό, 
11 εϑὲ ἃπηθπέ ρὰγ τπ πιοῖ, δὲ γϑββθι 8 ἃ 

{π|0 νης δδα ἀκα νἱθιχ Νεβίου, 
8. Θεῶν δ᾽ ἀέχητι. ὕογε2 [6 ἀϊβοοιγβ 46 

Νερίυηο, ΥΠΙ, 446-458, 
412. ᾿Ἔμπεδον ἦεν πο ἀοϊξ ρᾷ5 ὀΐγδ ῬῪ15 

ἃ ΡΙΘα ἀθ ἰὰ Ἰοεῖγθ, ραϊβααθ ϑαυρέάομ νὰ 
[αττα Ὀγὸο!θ ἃὰ σοπιρανέ, οἵ φα Ηθοῖον βη-- 

ἴοποογα ἰὰ ροτίθ, 1,65 Ἀποίθηβ ἀναϊθπὲ 51- 

σπα]ό οοἰα σοπηπηθ πη6 αἰ Ποῦ], 1,6 5680 - 
᾿ϊαδία Α : ἀπορίαν εἰχότως παρέχει τὰ ἔπη 

ταῦτα... χαὶ Ἀχιλλέως μὲν μηνίοντος, 
Ἕχτορος δὲ περιόντος χαὶ ἀριστεύοντος, 
ὑπὸ τῶν Τρώων τὸ τεῖχος τῶν ᾿Αχαιῶν 
χατερείφθη, χαὶ διοδεύσιμον γέγονε τοῖς 

πολεμίοις. Μα15 ΄ἴὰ ἀπβουεό ἀἰδραγαΐξ, 5 
οπ ἰγαάτϊς βἰπιρ] θπηθηΐ, {π6 6 γοπιρᾶϊῃ 
σεὀσίδέα, οονυἔίεια εἶδ διε αίδίε. 

414. Ἐλίποντο, σιροροίϊέος ζπογαμέ, 
ἁγαϊοπξ ϑυγνόοα, 

19. ᾿Ορέων δα ρῥ]αν 161, Ράᾶτοθ σας [[ἀὰ 
ναὶ θ᾽ αβῖθπγ5 βοιηπηθίϑ, 

20-22. Ῥῆσός θ᾽ Ἕπτάπορός τε;... Ὦ 6 
ἐοιΐθθ 05 σἰνιὸγθβ, [65 ΔΠΟΙΘΠ5. Θυιχ- ΠΊῤΠ65 

Π6 ΘΟπΠαἰδϑαϊθηΐ σιιὸτο 416 16 ϑοαιημαπάγα οὰ 
Χαπίθα οὐ ἰα διπηοΐβ. Ρ]Ιπο, Υ͂, χχχ: « 80ὰ- 

« ΤΠ Π 66, ἃΠηηΪ5 πᾶν ἱρά 1115; δὲ 1 ΡΥΟΙ Οη- 
« ἴοῦο ΄αοπάδπι ϑ!ρϑιμη ὁρριάμπι, Πρὶη 
« Ρυγΐαθ. Αςβμθογιιη, ἰπ 4π6πὶ 1ηΠ 1 Χὰπ- 

« ἴππ5 5:πποϑητὶ ἡπποῖπ5,... Οθίουὶ ἨομΘΓῸ 

« σεἰοθνδέι, ἈΠ θθ5, Ηδρίαρονιβ, (ὐγΌβι5, 

« ἈΠοάϊμ5, γοβϑερια πὸπ Βαθαπέ, (ναπίοιιδ 

« ἄϊνονϑο ἰγασία ἴῃ Ρυοροπῆαάα {Ππ|:,.»» 1, - 

βόριι5 56 [6ἴα 1, σοτηπιθ '6 γᾶ η! 4π6, Δ Π5 [ὰ 

Ῥγορομῦα6. ἌοΥεΖ ἰὰ ποίθ ΠΠ, 835. [6 ρμᾶ5- 
βᾶσθ 46 ῬΙ]πθ πποηίγ α᾽Δ1]]ΠοΘτν5. αα ῸΠ τι 
ἀοαΐαϊξ ρὰ5, οἰ6 2 [65 ἈΠο6Π5, 46 16 γόοϊε ἐο 
1Ιὰ ἀδϑισαοίίοπ ἀὰ τοιιρασὲ π (ἀξ 4 Ἠοιπὸνο, 

22. Βοάγρια, οἰϊροὶ 6 δονίπο δο)ἷο, (65 

ΒΟ ΟΙΙΟ 5. 46 οἷν 46 μα, οὐ 5: πη ρ] πθηΐ, 

ἄο5 θουο]οσβ. Οὐ εδὲ ἃ τοσὲ φυΐοη νϑιι νοὶ 
Ἰοὶ ΓἸάἀός ἀδ θαυί5 ϑαναρθβ. [ἃ ΤΟΥ ΠΆΠ 8150} 

αγρια ἱπάϊψιθ βθαϊθπιθηὶ 1 ἐχυϊνα!οπί ἐς 

Ι -- 28 
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" ε ἄπ χάππεσον ἐν χονίησι, χαὶ ἡμιθέων γένος ἀνὸρῶν᾽ 

τῶν πάντων ὁμόσε στόματ᾽ ἔτραπε Φοῖόος Ἀπόλλων, 
ΝΜ ἐϑ ᾿ » ο ε" ἐ 8 Δ ἡ ᾿ 

ἐννῆμαρ δ᾽ ἐς τεῖχος ἵει ῥόον" ὃε ὁ΄ ἄρα Ζεὺς 95 

ἐς, ὄφρα χε θὰ ἁλίπλ είχεα θεί: συνεχὲς, ὄφρα χε θᾶσσον ἁλίπλοα τείχεα θείη. 
» 3.γ5 

Αὐτὸς δ᾽ ᾿Εννοσίγαιος, ἔχων χείρεσσι τρίαιναν, 

ἡγεῖτ᾽" ἐκ δ᾽ ἄρα πάντα θεμείλια χύμασι πέμπεν 

φιτρῶν χαὶ λάων, τὰ θέσαν μογέοντες Ἀχαιοί" 
λεῖα δ᾽ ἐποίησεν παρ᾽ ἀγάρροον Ἑλλήσποντον, 30 
αὖτις δ᾽ ἠϊόνα μεγάλην ψαμάθοισι χάλυψεν, 

τεῖχος ἀμιαλδύνας ᾿ ποταμοὺς δ᾽ ἔτρεψε νέεσθαι 

χὰρ ῥόον, ἧπερ πρόσθεν ἵεν χαλλίρροον ὕδωρ. 

Ὡς ἄρ᾽ ἔμελλον ὄπισθε Ποσειδάων χαὶ Ἀπόλλων 

θησέμεναι" τότε δ᾽ ἀμφὶ μάχη ἐνοπή τε δεδήει 85 
τεῖχος ἐύδμνητον, κανάχιζε δὲ δούρατα πύργων 
βαλλόμιεν᾽ “ ̓Αργεῖοι δὲ, Διὸς μάστιγι δαμέντες, 

γηυσὶν ἐπὶ γλαφυρῇσιν ἐελμένοι ἰσχανόωντο, 
Ἕχτορα δειδιότες, χρατερὸν μήστωρα φόθοιο᾽ 

αὐτὰρ ὅγ᾽, ὡς τὸ πρόσθεν, ἐμάρνατο ἶσος ἀέλλῃ. 40 

«ροϊία, ἀξρου!}!ο8. ὈΙά στα: τὰ τῶν βοῶν 
ἀγρεύματα᾽ αἱ ἀπὸ βοείων βυρσῶν χα- 
τασχευασθεῖσαι ἀσπίδες. 

28, Ἡμιθέων ε5ὲ αἷξζ Ὧὰ ἔρσυχό, μουν 
θείων, δίων, ἡρώων. 

26, Συνεχές ε5ὲ ὑπ ἀδοίν]θ, 5ἱ ἸῸπ ῥτο- 
ὭΟΠΟΘ ἰογίεπιρηΐ 16 ν. ουβθζ ἰὰ ποίβ 1, 
124. Οὐοἴ ας 5. στα ΠΊΠΠ ΔΊ} 16 8. ΔΠΟΙΘΏ8. ἐογὶ- 
ναϊθηΐ πιόπιθ 16 πιοὶ ἄὐϑο ἄδιχ ν, Νίδ]β5 165 
ΒΟ ἰοχίθο πίη 165 π᾿ ἘΠ ἀοππαίϊθηΐ φαΐ π 
56}. ϑδολοῖϊος : Ἀρίσταρχος χαὶ Ἄριστο- 
φάνης; διὰ τοῦ ἑτέρου ν. 

29, Φιτρῶν χαὶ λάων, ἀθ ἔγοποθβ ἀ᾽ἃν- 
Ὀχγ68 οἱ ἀθ ρίϑυγϑ. (65 πιοῖβ, βϑιιϊγαηξ 168 
ΑἸεχαπάγί 8, Δρραυιθηδϊοηΐ δὰ ἀϊαϊθοίθ ἀ᾽ Α- 
τπιαϊμῃοπίθ ἀἀπ8 116 ἀθ ΟΥρυθ. δρεπάδῃϊ 
φιτρός 56 ταϊίδο!!8 παξανθ]]θηιθηΐ ἃ φιτύω, 
φύω; οἱ λᾶας οι λᾶς, 5ΞΥποηγπῖθ ἀθ λίθος, 
68: ἰγὸ5-[γόφασπε ἀΔη85 Ἠοπιὸγο., Επδίδιῃθ : 
τὸ δὲ φιτρῶν χαὶ λάων ᾿Ἀμαθουσίων 
γλώσσης ἐστὶν, ὥς φασιν οἱ παλαιοί. 

83. Κὰρ ῥόον Ροὺυγν κατὰ ῥόον : ἐπ αἱ- 
σδιργι., 5610 16 οουγαπξ; ἀδπ5 16 [1Π|. --- 
Ἵεν Ρουγ ἵεσαν : ἀο»ιἰοδαπέ, 115 [αἸδαϊοηΐ 
ΘΟΙΪ] 6"; 

84. Ὡς ἄρ᾽ ἔμελλον. Ζέποδοϊε ἐονναϊξ 
ὡς ἤμελλον, ἔογιπθ «υ᾽ Αὐϊδίαγααθ. γυοθεξθ 
ΘΟμηη6 βᾶγρᾶγα : ἔστι δὲ βάρδαρον. 

8ὅ. Δεδήει, ἐαιαγοογαξΐ, 5᾽ ὁϊαϊξ δπἢαπηιηόθ. 
86-97, Κανάχιζε δὲ.... Ἐπδρίλίμθ ἀοηπθ 

π6 4006 ἱπίογυργέξζαϊοη 48 δθεΐθ Ρῃγᾶθο : 
165 Ῥουΐγοβ ἰαηοόθβ σοπί 8 165 ἰοαγ5. ὈΓΡαΪ5-- 
βαϊοπῖ; 68 ῬοΟιίγ65 465 ἴουγθ ὈΓαἰδϑαϊθηὶ 
[γαρρέβ. Αὐ᾿βίαυψαηι δά πιθίζαϊξ ’Ίὰ Ῥγαπηϊὸνὸ 
ἜΧΡΙΙοδέϊοι βθα]οπηθηΐ : ἣ διπλῇ; ὅτι πύρ- 
γῶν ἀντὶ πύργους, χαὶ ἐλλείπει ἢ 
ἐπί. Νοὺβ ἁγοῃβ να, ΧΙ, 868, γαίης ἀδΔπ5 

16 56η5 εἰ6 ἐγ ἐϑῦ"αηι. ὮὨ δαΐγαϑ 50ι5-6πἴθη-- 
ἀαϊοπὶ χατά. Το πγ5 (6 5᾽άση οουυὶρϑαϊε [6 
ἰοχίθ, δὲ ἐογίναϊξ : δοῦρ᾽ ἐπὶ πύργους. ἴιἃ 
ἀδυχιὸπηθ Ἔχρ]]οαϊοῦ. ταρρονίόθ μὰν Ἐπ- 
βίαι 8 δϑὲ βοβιίόγιθισο ἃὰχ ΑἸθχαπάτγὶμηβ, 

857. Διὸς μάστιγι δαμέντες, ἀοπιριόϑ 
ΡᾶΡ 16 ἴουθὶ 6 Παυριΐου : ἀγὰπί ρϑγάπ 
τοαΐϊα ὄπογρίθ Ρὰγ ἰὰ ἴαϊε 46 1ὰ νοϊοπίό 

46 Ταυρὶτεν, ΠΙάγμδ : τῇ Διὸς γνώμῃ τὰς 
Ψυχὰς χεχαχωμένοι. ΟἾεδὲ τπ ρῥβόπο- 
πηὸπο ἰοαΐ τπηονὰ] 4 ἨοΙηὸγΘ ὀχ ρυΪ πι6 ΡὰΣ 
ὑπὸ ἱπιᾶρθ, Αἰιδοὶ μ6 5᾽θχρ! 4π6-ἴ-0η Ρὰ8 
ἐρὸθ-- Ἰοη. αι ῬΙάΎΠι6 αἱξ ϑθητὶ 16 θοϑοὶπ 



[ΧΙΠΠ] [ΔΛΙΑΔΟΣ Μ. ἀδὃ 

Ὡς δ᾽ ὅτ᾽ ἂν ἔν τε χύνεσσι χαὶ ἀνδράσι θηρευτῇσιν 
χάπριος ἠὲ λέων στρέφεται σθένεϊ βλεμεαίνων᾽ 
οἱ δέ τε πυργηδὸν σφέας αὐτοὺς ἀρτύναντες 

ἀντίοι ἵστανται, χαὶ ἀχοντίζουσι θαμειὰς 

αἰχμὰς ἐκ χειρῶν " τοῦ δ᾽ οὔποτε χυδάλιμον χἢ: 5 

ταρόεϊ οὐδὲ φοδεῖται" ἀγηνορίη δέ μιν ἔχτα᾽ 
ταρφέα τε στρέφεται, στίχας ἀνδρῶν πειρητίζων᾽ 

ὅππη τ᾽ ἰθύσῃ, τῇτ᾽ εἴκουσι στίχες ἀνδρῶν " 
ὡς Ἕχτωρ ἀν᾽ ὅμιλον ἰὼν εἱλίσσεθ᾽, ἑταίρους 

τάφρον ἐποτρύνων διαῤαινέμεν. Οὐδέ οἱ ἵπποι 50 

τόλμων ὠχύποδες" μάλα δὲ χρεμέτιζον ἐπ᾽ ἄχρῳ 
χείλει ἐφεσταότες ̓  ἀπὸ γὰρ δεϊδίσσετο τάφρος 

εὐρεῖ᾽, οὔτ᾽ ἄρ᾽ ὑπερθορέειν σχεδὸν οὔτε περῆσαι 
δηϊδίη " χρημνοὶ γὰρ ἐπηρεφέες περὶ πᾶσαν 

ἕστασαν ἀμφοτέρωθεν᾽ ὕπερθεν δὲ σχολόπεσσιν δῦ 
ὀξέσιν ἠρήρει, τοὺς ἔστασαν υἷες Ἀχαιῶν, 

πυχνοὺς χαὶ μεγάλους, δηΐων ἀνδρῶν ἀλεωρήν. 
Ἔνθ᾽ οὔ χεν ῥέα ἵππος ἐύτροχον ἅρμα τιταίνων 
ἐσδαίη, πεζοὶ δὲ μενοίνεον εἰ τελέουσιν. 

ἀ᾽]ουΐον : Διὸς δὲ μάστιξ ὁ χεραυνός. 
[ἃ ἴουτα πθ ἴουθ ἰοὺ δοιη χόϊθ. 

48. Οἱ δέ τε.... (6. γϑῖ8 π’᾿ἃ 4 560} 
ἀδοῖν]θ, σ6]1 ἀπ ῬΥΘΠΏΙΕΙ ΡἱΘ ; Θὰ σφέας 
δϑὲ πῃ ϑυ 06 ἀδη5 Ηοιηὸτθ, ὕουοΖ ἰὰ 
ποῖθ 1,11. 

46, Ἀγηνορίη δέ μιν ἔχτα, 6 [ἃ ὈγᾶνΟυγ6 
Ἰε ἴυο : οἵ 1] μόγις νἱοῦπηθ 46 50π σοιχᾶρα, 
ὙΙΡΡΊ]6 ἃ θη δα! Ὁ}1 ο6 ἐγαϊξ, ἀΔη8 1 1παἰξα- 

τἰοπ 41} ἃ [αϊξθ ἀθ ’ὰ σοιῃηραγαίδοη 4ο- 
πιὸγο. πόίάε, 1Χ, ὅδ4 : « ὕτ ἔεγα, χυῶ 
« ἀδηϑὰ νϑηδηΐιπι βαρέα οοσοπὰ Οοπίνα ἔθἰὰ 
« [αγῦ, 5βοβθάιθ ἡαια πόϑροία γιοῦ Πη7ϊοϊέ, 
« οἵ 54} {π| βργαὰ νϑπάθϊα (δυἕαν. » 

47, Ταρφέα τε.... (δ γεὺ8 86 [θυ 1 Π6 
ΡᾺΡ ἴχ015 βϑροπάέόε5, --- Ταρφέα 65: Δάνοι)6. 

50. Οἱ, ἐρεῖ, ἃ 1α]. 

62. ᾿Ἀπὸ... δειδίσσετο, (168) [αἴδαὶν τδοιι- 
ἰὸν ἀ’ εἴἴγοι. ϑδολοϊίος : ἀντὶ τοῦ, εἰς δέος 

ἣγε χαὶ φόθον. 1 Ἰάέξ ἀς [ιἴτ6, φόδος, ε51 
ἀδῃ5 1ὰ ὑγέροϑιτίοπ ἀπό (5᾽ ἐ]οίρπον 46). 

ὅ8, Σχεδόν ἐφχυίναιε ἃ σχεδὸν ἦν : ὅτ 
ῥγονηρέω ογαΐ, οἱ ἃγαὶῖ πύθῃ, 

δά, Ἔπηρεφέες.ς ὈὔμπονΡ : « Ἐπηρε- 

φής 56 αἷξ ργοργεπιθπῦ ἦἠ6 δα αὶ ἔουπηθ 
τοῦ ὁπ 581Π16 : ἀθ Ἰὰ, ἀαπ5 Ηοπιὲγθ, πέτραι 

ἐπηρεφέες, γερὲς ἱἐπιροπαοηίθς,, ΥὙΟΟΠ65 

ΒαΒρΡΘΏιι65 δυ-ἀ65815 ἀα 1ὰ τηθῦ; εἴ ἰοὶ 
χρημνοί, 465 Ῥγέοϊρίοθϑ ἀρτιρίθ, ἀοπὲ 16 
βοπηπηθί [αϊξ οἷα 5βια] ῖθ [αἶγα 541}}16..»» -- 

Περὶ πᾶσαν. Αὐἰδίορῃαης 46 Βυζᾶποο ]1- 
5α]ξ, διὰ πᾶσαν. 

ὅ9. Ἐσθαίη. Ζέποάοία οἱ Ατ᾽βίορ! απο 
ἀθ Βυζᾶπορ, χαδΟαίη. --- Μενοίνεον εἰ 

τελέουσιν, ἐϊαϊοπί ἀξοϊάέ5. ἃ Δοοοιηρ]ν (16 

Ραββϑαρθ), «ϑολοῖϊος : μενοίνεον " προεθυ- 
μοῦντο, ἐνήργουν. (Οοἰέα. ἱπίορρυόζαξοη 
εϑὲ οοῃίαοϑίόθ ρὰγ 165 ῬΠΠ]ΠΟΙορ65 τηοάου- 
Π65. [15 Θχρ!αᾳαθηΐ μενοινέω ρΡὰν ἀμδϊέο, 
εἰοἰφονο. 1,65 [ἀπίαϑϑι 8. ΘαΧ - πηδπι05. ἢιόϑὶ- 
ἴθπὲ ἀδναηΐ 1 οἰ 5ΐαοϊο, Τὰ τρααοιίίοη οο- 
σιίαϑαπξ ἀοπθθ ὑπ ΤΟΥ π ἴθυπὴδ Θπέγο 
᾿Ιπιορργόξαϊοη. ἀ6 ᾿᾿έφοϊο α’ Αὐἰβδίασαις οἵ 
Θ6Π|6 401 Ργόνασ!ς δυ]ουγά Πα], 1,65 [ἀπ α5- 
515 ΟΠ δΡΟΠ6ηξ 165 ΠΙΟΥ̓Θἢ5 46 ναϊηοῖο [9}- 
βίαο!ο, (δ]ἃ 5᾽ἀσοονάθ μαγίαϊτοιηθης δὲ νὸς 
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Δὴ τότε Πουλυδάμας θρασὺν Ἕ ἱξτορα 

ΙΔΙΑΔΟΣ ΜΝ. [Χμ] 

πε παραστάς" 60 

Ἕχτορ τ᾽ ἠδ᾽ ἄλλοι ἡρώων ἀγοὶ ἠδ᾽ ἐπικούρων, 

, 

ξες ἑστᾶσιν, ποτὶ 

ἀβτι αξδέως διὰ τάφρον ἐλαύνομεν ὠχέας ἵππους. 

Ι δὲ μάλ᾽ ἀργαλέη περάαν᾽ σχόλοπες : γᾶρ ἐν αὐτῇ 
Ν 5" Ἁ -Ὁ- 3 -“ 

ὁ αὕτους τεῖχος Αχαιῶν. 

Ἔνθ᾽ οὔ πως ἔστιν χαταθδήμεναι οὐδὲ μόχεαϑαι θ8 

ἱππεῦσι᾽ στεῖνος Ὑρῥεξ ὅθ, τρώσεσθαι ὀΐω. 

Εἰ μὲν γὰρ τοὺς πάγχυ χαχὰ ἀβογν ἀλαπάζει 

Ζεὺς ὑψιθρεμέτης; Τρώεσσι δὲ ἵετ᾽ ἀρήγειν, 

ἡ τ᾿ ἂν ἔγωγ᾽ τ ρδις χαὶ αὐτίκα τοῦτο γενέσθαι, 
5 ͵ 2 ᾿ν" 

γωνύμνους ἀπολέσθαι ἀπ’ Ἄργεος ἐνθάδ᾽ Ἀχαιούς" 10 
5 

, 

εἰ δέ χ᾽ ὑποστρέψωσι, παλίωξις δὲ γένηται 
ἐχ νηῶν, χαὶ τάφρῳ ἐνιπλήξωμεν ὀρυχτῇ, 

τ ΑΝ; ΤΟΥ" 

ΟΕ ἘΠῚ εἰτ᾽ ὀΐω οὐδ᾽ ἄγγελον ἀπονέεσθαι 
Ν Ἀν ΕἾ Ἵ ἘΝ ἈΉΡ “- ἄψορρον προτὶ ἄστυ, ἑλιχθέντων ὑπ᾽ Αχαιῶν. 
3 Ὑεον δ 2 5 Αλλ᾽ ἄγεθ’, ὡς ἂν ἐγὼν εἴπω, πειθώμεθα πάντες. το ΝΘ 
σ ᾿ 7 2 ὩΣ δ. “ 5 Ιππους μὲν θεράποντες ἐρυχόντων ἐπὶ τάφρῳ 

αὐτοὶ δὲ πρυλέες, σὺν τεύχεσι θωρηχθέντες, 

Ι6 856π15 ῬΤΟΡΙῈ 46 μενοινέω, ανοὶν «απ 
ορργῖέ, οὐ ἄνες ᾿Ἰποουτπἀθ. ππᾶγαπέθ μὰν 
εἰ, σὲ Λογέ6. ΟἹ τᾶσμθγα; οα Π᾽οϑὲ Ρ85 δῇγ. 

66. Ἱππεῦσι. Ζόποάοϊς. εἰ Αὐἰβίορῃδπ6 
ἄς ΒγυζΖᾶποο, ἱππῆας. --α Στεῖνος, ἃπ ἀ6Π|έ, 
Ῥοϊγάκπηαϑ ἀἸΐ 46 1 δβρᾷ68 δπῖνα 16 [ο55έ οἱ 
δ ΠλΠΓ Π᾽ 6δϑ', Ῥὰ8. 5562 ἰἌΥρ6 ῬΟΙ 416 165 

ΟΠδΥ5. Ὑ Ρυϊδδθηΐ δρὶν ἅγεο ἀνὰπίασθ --- 

Τρώσεσθαι. [.«ἃ ἰταδαρσιίοη σαμοίαξιηι ἐνὶ 
π᾿ δ ρὰ5 δχδοίβ. 1] π6 8᾽ ἀρὶϊ μὰ8 46. ᾿]6551- 
γ65 ϑθι]οιηθηΐ, πλλ]5 ἀπο ἀόγουϊο ΡΟ. ]6. 
Ἠοτηὸγο ΡγῈ πα 16 υοῦθα ἀΔΠ5 16 56η5 σόπόγα! 
46 ᾿Ιαἱ ἀοππαϊρηΐξ 165 [Ομ]6η5. ϑδϑολοίϊος : 

ἐλαττώσεσθαι χαὶ τραπήσεσθαι. Ἴωνες 
γὰρ τὰς τροπὰς τρώματα χαλοῦσι, 

67-68, Τούς, νμίρσο δή.... ἵετ᾽, ομρὸ 

βούλετ᾽. «ϑολοῖίϊος : ᾿Ἀριστοφάνης εἰ 
μὲν γὰρ τοὺς πάγχυ, ἵετ᾽ ἀρή- 
γειν. οὕτως πᾶσαι. 

67. Τούς. Ανες ἰὰ Ἰοφοπ σπ]σαῖτο δή, ἢ] 
ἴαπιε ΓΟ} 0 1} 5 ΒΟ 5-ηθ πα "6, ὁπ; (1.5 αΓ665). 

ῬΟΌΠ6 ῬΓΌΡοΟβα. 66 1γὰ εἴ μιν γὰρ δή, οἱ 
ιν 50γὰϊς 16 [οϑϑό : « Ἀδαιτι ῬΟΙΥ ἀλπιὰ5 
« 14, φυοά βογὶ ποὴ υἹάθίασ ΡΌ556, αὐ [ον ]5 
« ἸρᾺ Ὁ {α] πη] 1115 ΡΟ ΟΘ]]αἴαν ΠΟΙ ] απ ϑῖιι)- 

« αὰθ [οϑ8α, πὸ ἔπ Τ͵Ο͵Δηὶ ἔγαπβϑαμΐ 
« τῷοοβααιθ. οίγαποοπῖ. Οπὑοά “αποπίδιη 

« Πποῃ δϑὺ βροιὰπάμπ), Ῥθάϊ 65. 1105 σϑίη 

« βόΓΟΓΘ 7α]γδῦ, ΘαΡΡΙ 5. ΓΘ  Ιοτ 15...» (618 δϑὶ 

ΡΙτι5 ἱπρέπϊ!θιχ 46 ψγαιβθιη }} 406. 

70. Ἀπ’ Ἄργεος, Ἰοὶπ ἀπ ρὰγ5 ἀ08 Αὐ- 
σΊοΠ5 : ἰοῖη ἐδ ἰὰ ατὸοο, 

. Παλίωξις, ἀπ γχείουν οἰεθηϑ1 : Π|ό- 

ἩΠΣΩΣ Ιὰ Ῥοιγβαϊθ ἃ ΤΟ ΟΙΓ5 ; Θοιχ 4] 

ὀζαϊοας ΡΟΌΓϑυν 15 θΟυγ δ ναπῖ, οἵ οθιχ 41] 
Ῥοιπγϑαναῖθηξ Γπγαπέ, δολοίϊες : παλίωξις, 
πάλιν δίωξις" οὕτω γὰρ χαλεῖται ἣ τῶν 

διωχόντων φυγή. ἈΡο]]οπῖμδ : ἡ ἐξ ὑπο- 
στροφῆς παλινδίωξις, ὅταν οἱ πρότερον 
φεύγοντες διώχωσιν. Οπ 586. ΤΆΡΡ6]16 
αυ᾿ Ἠοιηὸγο αἷν ἰωχή ῥοῦν διωχή. [6 τηοῖ 
παλίωξις 56. χοΐγοινο 81ΠΠ||6}5, ΧΥ͂, 69 
εἰ 60Ιι. 

74. Ὑπ’ Ἀχαιῶν, 5οι115 165 Αο]ιόοπϑ : μὰν 
1 οΓδὲ 465 σοὰρϑ5 θυ} }65. Φααροπὶ {γὰρ- 
Ρόβ ἰο5 Αοῃόθῃβ. 

76. ᾿Ερυχόντων ἃ 1᾿Ἰπιρόγαι! : 
ποαϊυέ, 41}}5 γουϊθηηθηΐ, 

77. Ἰ]ρυλέες, [ἀπ 55105. Σ πῃὰνομαηξ ἃ 

ΡΙοα. ον 62 165 ποῖθϑ Υ, 744 οἱ ΧΙ, 49. 

οομ ϊ-- 
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ς Ἕχτορι πάντες ἑπώμεθ᾽ ἀολλέες " αὐτὰρ ᾽Αχαιοὶ 
οὐ μενέουσ᾽, εἰ δή σφιν ὀλέθρου πείρατ᾽ ἐφῆπται. 

ο Ξ- Ἂ 9 γι --ὠ ᾽ ᾿ 

Ὡς φάτο Πουλυδάμας δε ὃ Ἕχτορι μῦθος ἀπήμων 80 
ἄς ὃ Ὁ ἴ ,- 

αὐτίχα δ᾽ ἐξ ὀχέων σὺν τεύχεσιν ἄλτο χαμᾶζε. 
" Ἃ ΕΥ̓ ΩΝ ΕῚ Ὁ ς "» 

Οὐδὲ μὲν ἄλλοι Τρῶες ἐφ᾽ ἵππων ἠερέθοντο᾽ 
τὰν τ Νὰ ὧὖῳ , “ » . ν ΝᾺ - δου 
ἀλλ᾽ ἀπὸ πάντες ὄρουσαν, ἐπεὶ ἴδον “Ἕχτορα οἷον. 

Ηνιόχῳ μὲν ἔπειτα ἑῷ ἐπέτελλεν ἕχαστος, 
“ Ὕ ι ά 5. ἣ ἦ0᾽ ΓΒ, , , Ε ἵππους εὖ χατὰ χόσμον ἐρυχέμεν αὖθ’ ἐπὶ τάφρῳ 85 

οἱ δὲ διαστάντες, σφέας αὐτοὺς ἀρτύναντες, 
͵ , Ω ἥν , [ 

πένταχα χοσμιηθέντες, ἅμ᾽ ἡγεμόνεσσιν ἕποντο. 
ς ΄ “ “4 Ν ᾽ Ὁ 

Οἱ μὲν ἅμ᾽ “Εχτορ᾽ ἴσαν χαὶ ἀμύμονι Πουλυδάμαντι, 

οἱ πλεῖστοι χαὶ ἄριστοι ἔσαν, μέμασαν δὲ μάλιστα 

τεῖχος ῥηξάμενοι χοίλης ἐπὶ νηυσὶ μάχεσθαι. 90 

Καί σφιν Κεόριόνης τρίτος εἵπετο᾽ πὰρ ὃ᾽ ἄρ᾽ ὄχεσφιν ᾿ ρον τς δὰ σευ ΓΑ Σᾧ 
“3, ἰν 

ἄλλον, ἹΚΚεθριόναο χερείονα, χάλλιπεν ᾿Εχτωρ. 
-- ΤᾺΣ Ὁ 4) 2 -- ͵ 

Τῶν ὁ᾽ ἑτέρων Πάρις ἦρχε, χαὶ Αλχάθοος χαὶ Αγήνωρ᾽ 
ὦ ᾿ Ζ - 

τῶν δὲ τρίτων Ἕλενος χαὶ Δηϊφούος θεοειδὴς, 
Ἐς ΠΥ Λ ᾿ ῃ [ - ΩΤ ΟΡ ἫΝ -“ υἱε ὄυὼω [Ιριάμοιο΄" τρίτος ὁ ἣν Ασιος ἥρως, 98 

͵ τ» ν Ἂ ς Ἄσιος Ὑρταχίδης, ὃν Ἀρίσθηθεν φέρον ἵπποι 

79. Ὀλέθρου πείρατ(α), 165 ἢπ5 ἀ6 Ἰὰ 
ΠΟΤΕ : ἰὰ την “|| οϑῦ 1ὰ ἔῃ 46 τουῖΐ, οὰ 

ΒΡ] Θπηθηξ ἰα γον". ἌΟΥΟΖ [65 ποίθϑ {Π1| 

809 ΕΥΥἹ, 148. 

80. ᾿Ἀπήμων., ἱπο[ίεηβι, ο᾽ ὁϑε-ἃ- αἴγ6 

ἀναηΐαρθαχ,, ϑβα]ἴαϊγθ, ϑδολοίίος : ἄλυπος. 

82. Ἤερέθοντο (Ξιςρεποὶ ἐγαπέ, γοϑϊαϊθηΐ 

6π 1᾽ 11), σεερο ἠγερέθοντο (οοπνοποναπί). 
Νοῖνα νυϊραῖθ π6 ἀ0ηπΠ6 δποιπ8 1466 ποῖίρ. 

1 Ἰδροὴ 465 Α]θχαπαάνιη5 ἐζαϊῦ σουτα] πο πιθηΐ 

ἠερέθοντο, 401 ἃ τ 5615 ἰγὸδ-- 5} 1 5[α]δαῃΐ, 
ϑολοίίος : ἀποαιωροῦντο (1565 ἀπῃωροῦν- 
το), ἐχρέμαντο. (65 πιοΐ5 π᾽οπΐ τοπ 46 
σοπηπηη ἄγνος ἠγερέθοντο, 4115 δοηΐ ο6η- 
5ό5 θχρίψαον. [15 5οπὲ Ἰ᾿θχαοίθ ὑγβάποιοι 
ἄς ἠερέθοντο. 16 νοῖβ5, ἀὰπ5 1᾽ “΄πποέαξϊο 
ἀδ Βεκκοῦ, 416 1ὰ Ἰεφὸπ ἠερέθοντο ἃ ἐϊέ 
Ῥτγοροβέθ μὰν 4παίιμιθ πηοάθυηθ: αν 6}16 
δϑὲ τπᾶν τόθ ἃ (αμοίον γθοθηἔϊο"). Μαὶ5 

ΒΟΚΚΟΡ πο ἀϊξ μοῖϊπὶ 16 ποῖὴπ ἦ οὐ, 
τὶ 165 πηοῖ5 ἀομΐ 66 ΟΥἸΠἸΦ6. ἈΡΡῸΥ αἰ 88 
ΘΟΥΓΘΘΠΟη, 

88, ᾿Απὸ πάντες ὄρουσαν, νεΐρο ἀπο- 

ὀάντες ὄρουσαν, μ]κεἶτα 6 ε6 σορίδί65 'ρποὸ- 
ταηΐβ. Ἀπὸ... ὄρουσαν 5ἱρπ186 αεεἐϊοριι, 

115 σαπιτόγοηΐ δη )ὰ5 46 ᾿ἰϑιῦϑ ΟΠμὰγ5: δὲ πάν- 

τες ἱπάϊᾳφαρ Ἰ᾽εἴΓεῦ ἀπίνθγβεὶ 46 1 Ἔχ πιρ]6 

ἀοππό μὰν Ἡβδοῖον. --- Ἴδον “Ἔχτορα, 115 
γΙροηξ Ἡθοῖου  βοιβ-θπίθηα : 58᾽ 6] πρλπὲ 
6. 5δὺῃ σὰν ἃ ἴδθυσθ. 

86. Οἱ δὲ.... ἌοΟΥΟΖ Ρῥ᾽ι5 μαὰδ ]α ποία ἐπι 
γοὺ5 48, 

87, Πένταχα χοσμιηθέντες. δυϊναπε τη 

560ΠΠ0]]αϑΐ6, [65 ΤΊΟΥΘη5 56 αἰ νΊϑθπὲ δα ΟἸΠΩ 

ΟΟΥΡΒ5, Ῥάᾶχοθ 46 ἰ6 τῆν (65 σϑοβ. ἀναὶὶ 

οἴπα ρμογίθβ. ΟΠ ιι6 ΘΟΥΡ5. ἅπΡὰ ππ6 ΡΟΓΥΓΘ 

ἃ 55. 1Π1τ. Μα15 Ἠοχηὸγο π᾿ τυ 6. Πα πη 6 

Ῥογίθ δὰ γοιῃρανε 4] ρροϊόρο 16 απ. 1μὶ 

ἀἸἰβροϑιτοη τα] ἴαῖγο ῬΥ56. 6π 66. ᾿ποιηθηΐ 

Π6 858 ΤἌΡΡΟΥΓΘ Ρὰ8 πὸ θ}18. διιχ οἷἰπᾳ ἐἱ- 

νἰβϑίοηβ (65 ΤΊΟΥΘΠ5. ΡΓΟΡΓΟπιδηξ αἸ{5,. 1ῃ-- 

ἀϊαᾳυέο5, ΤΠ, 816-899: σἂν 165. Τιγ οἴθ 5, Οἱ 

ΡΙατόν 165 1165 ἀγαπε ἃ Ἰθὰν τόῖο ϑαρρόάοῃ, 
(οὐπηθης ἰοὶ ἰθ οἰπ αϊὸπηθ ΘΟΓΡ8. 

96-97. ἴΔσιος.... ογο: 1, 838-889 οἱ 
165 Ὡοῖθϑ 511: 6694 Εἰδπχ νοῦ, 
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αἴθωνες, μεγάλοι, ποταμοῦ ἄπο Σελλήεντος. 
Τῶν δὲ τετάρτων ἦρχεν ἐὺς πάϊς Ἀγχίσαο, 

Αἰνείας ̓  ἅμα τῷγε δύῳ Ἀντήνορος υἷε, 
5» ᾽ " 

Ἀρχέλοχός τ᾽ Αχάμας τε, μάχης εὖ εἰδότε πάσης. 100 
ν. ὅσῳ τὶ δ᾽ ΠΝ 3. -“" 5» , Σαρπηδὼν ὁ ἡγήσατ᾽ ἀγαχλειτῶν ἐπιχούρων, 

πρὸς δ᾽ ἕλετο Γλαῦχον χαὶ ᾿Αρήϊον ᾿Αστεροπαῖον᾽ 
ε 

ἱ 
- », 

τῶν ἄλλων μετά γ᾽ αὐτόν" ὁ δ᾽ 
“ἃ 

Οἱ δ᾽ ἐπε 

7 δ᾽ ἂν ΝΣ" 

οἱ γάρ οἱ εἴσαντο διαχριδὸν εἶναι ἄριστοι 
" 7 
ἔπρεπε χα! οιὰ πάντων. 

Ἁ χλλλύήλ “7 Ὁ 

: ἀλλήλους ἄραρον τυχτῇσι βόεσσιν, 105 

βάν ῥ᾽ ἰθὺς Δαναῶν λελιημένοι, οὐδ᾽ ἔτ᾽ ἔφαντο 

σχήσεσθ᾽, ἀλλ᾽ ἐν νηυσὶ μελαίνησιν πεσέεσθαι. 
57 

Ενθ’ ἄλλοι Τρῶες τηλεχλειτοί τ᾽ ἐπίκουροι 

βουλὴ Πουλυδάμαντος ἀμωμήτοιο πίθοντο᾽ 
ἀλλ᾽ οὐχ Ὑρτακίδης ἔθελ᾽ Ἄσιος, ὄρχαμος ἀνδρῶν, 110 

αὖθι λιπεῖν ἵππους τε χαὶ ἡνίοχον θεράποντα. 
5 ἀλλὰ σὺν αὐτοῖσιν πέλασεν νήεσσι θοΐσιν, 

ἡ Ὁ ΨΆΨἢ γήπιος᾽ 
Ἀ υοὴ 

οὐδ᾽ ἄρ᾽ ἔμελλε, κακὰς ὑπὸ Κῆρας ἀλύξας, 

ἵπποισιν χαὶ ὄχεσφιν ἀγαλλόμενος, παρὰ νηῶν 
μ᾽ » Ω Δ 5 ΄ ᾿ ἢ 
ἂψ ἀπονοστήσειν προτὶ Ι͂λιον ἡνεμοξσσᾶν 118 

πρόσθεν γάρ μιν Μοῖρα δυσώνυμος ἀμφεχάλυψεν 
“7 

108, Διχχριδόν, ἀ᾽ἀπθ ἔαοουῃ. ἀϊδεποίο : 
ἀπο ἴδφοῃ πηλπ] δία οὐ ᾿ἱποοῃῖθϑία δ. 

Ὀιάγπιθ : ὥστε διαχεχρίσθαιν χαὶ φανερὸν 
εἶναι πᾶσι. 

104, Καὶ διὰ πάντων 5᾽ρπῆθ {6 88ν- 
Ρέάοπ 1 δ ρουίαι δ ΠΟΙ -5 θη 51} [65 
ΘαΘΥΙο 5. αὶ ἐταϊοηΐ Ἰὰ ρμγνὲβ ἀθ 1], πηι 15 
511 [0115 165 σἼΘΥΓΙΘΓΒ 46. ᾿᾿ἀνπηέθ, ΡΟΥΘ Π5 

οὐ ΠΠ1όβ. Ἡοηὸνο π᾿ θχοορίθ ρᾶ5 τηέιπο Ηθο- 

ἴον; τηὰ]5 1] χα! τύδιυϊγο [ἢ ΡΘΥ0016 ἃ οθοϊ, 

416 ϑαγρόδοη ὀΐα!ς αἀπ6 να] πο ἃ τοιιΐο 
ὄρτγθυνο, οἕ 4π6 88 το ποιηπηόα 6 οἰ 5581: 1 
ῬΓΘΠΆΪΘΙ Τὰπρ ΘΓ 165 ὈΡΆΥΘ5. 

106, Οἱ δ᾽ ἐπεὶ.... ΠΠ 5 ἀρὶὲ ἀς 1ὰ τηὰ-- 

ΠαινγΘ. Δρροίέθ Ῥὰν 165. δοοΙθ η5. σΥΘῸ5 

συνασπισυός, ἰἴὰ ἐδοέμαο 65 Ἠομηλιη8, 
1.65 Δ558 18. 5 ὩΥΔΠΟΘῊΐ 50115 ἰθιγ5. [)01}- 

ΟΠ 5 ἸοΙπἴ5., 40] 165 Ῥγοϊόρθης σοιηπ]8. ὉΠ 

ΤΟΥ Γγ, ΘΟΠΊΠ]6 ΠΠῸ ον ρΡᾶ 6. 46 ἴογίιθ, 1 οχ- 

Ῥτοβθίοη τυχτῇσι βόεσσιν 4165 ουϊν5 46 

Ὅν: ταῦ ττεις ϑτ ἂν - Ξ ξτν , 
ἔγχεϊ ᾿Ιδομενῆος, ἀγαυοῦ Δευκαλίδαο. 

θαυ [Ἀφοπη 8) δϑὲ ϑυποηγῖιθ 46 ἀσπί- 
σιν, ἀ65 ΒοιοΙ6Γ5. 1,65 Ρ85- τ ] ]ο5β. 46 1ὰ 
ΘΟΪοππ6 ΤΙ] π6 τοργόβθηϊθηξ πῃ ἀβϑαπὲ 6 

ΤΩ ΠΧ 1} 165 Ρὰ 465 βο]ἀδίβ [αἰϑαπὲ 1ὰ τογΐπο. 
106-107. Οὐδέ τ᾽ ἔφαντο... (6 ραϑδαρξα 

5 ΧΡΙΖαΘ ἀ6 1ὰ πηόπιο ἤβσομ απ6 οοτ 486 
ὭΟΘΙ8. ἉΥΟῚΒ5. ΘΟΙηπηρηϊό Δ1||6ὰγ5, ΓΧ, 980. 

ὙΌΟΥΟΖ Ρῥ]ι5 )ὰ5 1ὰ ποῖθ 465 υϑὺβ 423-126, 

114. Παρὰ νηῶν, οδοπιηθ ἀπὸ νηῶν. 
ἨἩοπιὸγα ῬΟΥΘΟΠΏΙ6 ΘΟ" ἃ1η5] 4116 [65 να ]5- 

βθᾶϊιχ, Αϑίι5 6 τυ] παγὰ μὰ5 εἶδ οἶδ2 δια. 
Οδεξθ οὔβουναθοι οδὲ αἰ Ασιϑίαυαθ. Ἐπϑια- 

1η6 : ἣ γὰρ παρὰ; ὥς φασιν οἱ παλαιοὶ, 
χυρίως ἐπὶ ἐμψύχων ἐστί. 

116, Δυσώνυμος, ἅτι ποι [ἀσἤοιχ : τηδι- 

αἰ; [ππϑϑῖρ, 1,6 πη που 46 Υ ΘηἾ56 ἀ Πη6 

δυσώνυμον, 58 τὰρρογίαηξ ἃ μιν. Τι6 τηοῖ 
ΒΙ ΘΠ ΘΡΑΪΕ Ὁ]ΟΥ5. : ἐγδιθπηθηΐξ οὐ]ὸθγο, οὐϊὸ-- 
ὈΓῸ ΡᾺΣ 505 τη] Πθιν, 

4117. Δευχαλίδαο, Ῥοπρι] 46, ο᾽ ε5ἐ-ἃ- 
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" Ἁ - φι΄.. δ΄. Ἁ -“-" 3 ᾿ 

Εἴσατο γὰρ νηῶν ἐπ᾽ ἀριστερὰ, τῇπερ Ἀχαιοὶ 

ἐχ πεδίου νίσσοντο σὺν ἵπποισιν χαὶ ὄχεσφιν. 

κ᾿ 

τῇ δ᾽ ἵππους τε χαὶ ἅρμα διήλασεν, οὐδὲ πύλῃσιν 120 
εὗρ ἐπικεχλιμένας σανίδας χαὶ μαχρὸν ὀχῆα᾽ 

ἀλλ᾽ ἀναπεπταμένας ἔχον ἀνέρες, εἴ τιν᾽ ἑταίρων 

ἐχ πολέμου φεύγοντα σαώσειαν μετὰ νῆας. 

Τῇ ῥ᾽ ἰθὺς φρονέων ἵππους ἔχε" τοὶ δ᾽ ἅμ᾽ ἕποντο, 
ὀξέα χεχλήγοντες ἔφαντο γὰρ οὐχέτ᾽ ᾿Αχαιοὺς 19 

ἵῇ , 3 δ υν. Χ “ σχήσεσθ᾽, ἀλλ᾽ ἐν νηυσὶ μελαίνησιν πεσέεσθαι, 
͵ Μ" ΔΕ πλέον Ν δὺξ ὃ . νήπιοι" ἐν δὲ πύλῃσι δύ ἀνέρας εὗρον ἀρίττους, 

υἷας ὑπερθύμους Λαπιθάων αἰχμιητάων, 
τὸν μὲν Πειριθόου υἷα, χρατερὸν Πολυποίτην, 

ἄϊνο ]ς 46 Τ)δαςαιίοη, ἡ ουοΖ ἰὰ ποῖ ΧΠΠ, 
807. 

μαι, πιαὶβ 16 σϑυθα εἶμι, 4116, πιλγοθον, 
Αϑίπις 5 ὅϊλποθ σϑὺϑ ἴὰ σᾶάπομθ ἀπ οἄπιρ, ἴὰ 
βάθο 6. ΡᾺΡ τὰρροτὲ ἃ Π᾿ογάνε ἀδπ8 ἰθαποὶ 

65. ῬθιρΙε5 βοπΐῦ ὀπιιπηόγόβ. απ ( αέαίορτιο. 

(ἂν Αϑἰὰβ Ὁ]]αἱξ ἃ 5ὰ ἀγοῖϊΐθ, δὴ ἉΔ]ὰπὲ ἀὰ οὐϊό 

οὰ ἐΐαϊε Τἀομηόπόθ. Αὐϊβίαγαιθ : ἣ διπλῆ; 
ὅτι πολλὰ σημαίνει τὸ εἴσατο᾽ νῦν μὲν 
τὸ ἐπόρευσε χαὶ ἐπορεύθη, ἀπὸ τοῦ 
εἶμι. Τὰ ραγεθ ἀπ σάτὴρ ἃ σάποῇ, 6δδὲ 66}16 
οὰ Α]αχ οἱ Τἀοπηέπέθ δναῖθῃξ [θῸὙ5 ναἰββθαιχ, 
δὲ 4ιϊ 56 Ῥγοϊοπρθδὶξ ὑϑὺ5 ἰ6 οἂρ Ἀμλόϊόο. 
Ἐπβίαιμα : ὅπου, φασὶν, ᾿Ιδομενεὺς χαὶ 
Αἴας ἐνεώλχουν περὶ τὸ Ῥοίτειον ἀχρω- 

τήριον. Ο᾽ 681 Ἰὰ διιδϑὶ, δ]οιέθ Ἐπί μθ, {α΄ ἐ- 
ταὶϊΐ, 56ῖοπ Αὐἱβίαγααθ, ἰΙὰ ροσίθ μὰν οὰἁ ρᾶ8- 
βαῖθηξ 165 οΠαγ5. ῬΟῸΣ 50ΣΕ ἀΔη5 1ὰ ΒΡ] αΪΠ6 
οἷ Ροτ ΤΘΠΐΓΟΡ ἃὰ σα Ρ : ἔνθα χαὶ ἣ χατὰ 
τὸν ᾿Αρίσταρχον ἱππήλατος Ἦν πύλη. (οὶ 
Ὧ6 γϑιξ μὰ58 εἶτα αυ᾽ Ασιδίαυαιιθ δάπιῇ 
ῬΙαβίθαγῦθ Ῥογίε5 ἀδπ8 ἰ6 γϑιηρᾶγ; ον Οἢ 
γΘΥΤᾶ Ρ]ι5 Ἰοὶπ (ἃ γε ὺ5 840, ποῖΐβ 50 πᾶ- 

σαι) φυ᾽ ΑΥἸδέαγ Ζι6 ΙΔ απ} Ὑ οὐξ ἀ᾽ἀα τα 
Ροτίθ 46 ᾿ἵππήλατος, ἰὰ Ρογί6 465 Ἑἢαγ8. 

121. ᾿Ἐπιχεχλιμένας, αοοἰϊπαίας, Ρ6πη- 
οΠόθϑ φοῃῖθ : Ῥοιιϑϑέθβ Θοῃίγο ; δι πηόρ5, 
ΟἾἐβὲ τουῦξ ἃ [αϊξ ᾿ορροβέ ἀθ 1 δβχρυδϑδίοῃ 
ἀναπεπταμένας, οἱνογέθ5, ἀν γ6Υ5 διιϊνϑηΐ, 
Ἐαυδίαιμα : εἰσὶ δὲ ἐπιχεχλιμέναι αἱ 
συγχεχλεισμέναι, αἷς ἀνάπαλιν ἔχουσιν αἱ 
ἀναπεπταμέναι, ὡς εὐθὺς κατωτέρω χεῖ- 
ται. --α Ὄχῇῆα 80 5 πρΈ]ογ. ΟἿ γουγὰ Ρ]115 

118. Εἴσατο π᾿ 658 μ]1ι5 ἰοὶ 16 ψεῦρα εἴδο- 

μᾶ5, νϑὺβ ἀ4δ -ἀδθ, (}} Υ ἀγαὶϊξ ἄθιιχ 
ὀχῆες. Μαῖς, ψφιαπά 18 ρογίβ ὀζαῖς [ϑυπιόρ, 
65. ἀἄθιιχ Ἰϑᾶνγοβ, Ἰοϊπίθβ βὰν [ὰ οανοίίο, 
πἶδπ ἰου πηδὶθηξ ρ]115, μοι" αἰηϑὶ ἀἶγο, 4«αππα 

5616. Αὐἱϑίαυαθ : ἣ διπλῆ) ὅτι ἑνικῶς 
εἴρηχεν ὀχῆα, δύο δέ εἶσιν. 1,65 ϑολοῖϊες 
ἀοπποηΐ τἀπὸ οχρἸοδξίομ αἰ οσομηρ]ὸξο υΐθῃ 

ΠΟ βουναίίοη ἀ Αὐἰβδίασαιθ : τὸν ἐξ ἑχατέ- 
ρου μέρους ἐπιδαλλόμενον μοχλόν" φησὶ 
γὰρ, δοιοὶ δ᾽ ἔντοσθεν ὀχῇες (456). 
Αἴμβὶ ὀχῆα ὀφαϊνδι! Ἰοὶ ἃ ὀχῆας πηδηηθ. 

134. Φρονέων, απίριοσιις, Ῥ] οἰ ἀ᾽ἀγάεατ. 
ϑολοίϊος : ἐπὶ φρονήματι ἐπαίρομενος. 
Οὐ Ι 65. οΤΑΠΊΤΠΔΙΓΙΘ 5. σῦθοθ. Ἰοϊρπηδϊθπὲ 

ἰθύς ἃ φρονέων, εἴ ἐνδάιυϊδαϊοπὲ : ἃγδηΐ 
ἀεϑβοὶπ αἶἍ]16ν ἕοὰξ ἀγοῖξ. Μαῖὶ 1] νϑυΐ 

τηΐθιιχ Ἰοϊπάγα ἰθύς ἅτ γθῦ})6 ἔχε, δ ργϑη- 
ἄτα φρονέων 561], ---- Τοί, οἰιχ, ο᾽ 65: .ἃ-αἷγθ 
565 ΘΟΠΙΡΆσΠΟΠ5, 165 ΤΡΟΥΘη5 Ο᾽ΑΥΙβ 6, 

126-126. ἔφαντο γὰρ.... ογεΖ ρμ]ιυ5 
Παμὲ 165 γθι5 106-107, 1,6 πιο Ἀχαιούς πὸ 

Ἰα1556. ἁποιη ἀουΐθ 1οἱ δι 16 56η58 46 σχή- 

σεσθ(αι), εἰ τόδου! 14 4αοδίίοπ βουϊονόρ ἃ 
ῬΙΌΡΟΒ (65 Ρᾶβϑϑῶρδϑθ Ἀπδίοσιθβ, οἱ 16 βιι͵δῖ 
ἄπ νϑυ 6 6ϑὲ βοιι5- πίοπαμ. 

127-128. ᾿Ἀνέρας.... ΔΖέποσοίθ δὲ ΑΥἱϑῖο- 
ΡΠᾶπο ἀθ Βυζάποα: ἀνέρε, ἀρίστω, υἷε, 
ὑπερθύμω, 8" ἀπ}; δ Ρ]ιι5 θὰ5, γθγ5 438, 

χιέτην. 
28, Υἷας.... (6 γογ5 86 ἴβυπηθ ΡΔΣ 

ἴγ015 βροπάόθβ, 1)6 πιότηβ ἰδ υϑὺϑ 43|. -- 

Λαπιθάων. 1,65 ΤΡ 1 Π65 ὀξαϊρηΐ, βαϊναπι 1ἃ 

Ἰέρεπάε, 165 ἀθϑοοπάδηϊβ ἀρ Παρ] ὲ8, [5 

Δ᾽ ΑΡροΙ οι. 115 Βα ξαῖοπε ἰὰ ν]}}66 ἀπ Ῥέπέρ, 
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- ῷ -- ΄ς-ς ω- 
γ} ὡ πὶ 

ἜΝ 
[Φ] τῇ ω- {᾽ - .κΑἈὁὐἅοὁ 

οἷς - Οὗ)2 ΕΣ 
ςς “Φφ. ἕστασαν. ὡς ὅ ; «ἢ ε τε 

Ἁ ΄ 

αἵἷτ᾽ ἄνεμιον μίμνουσι χαὶ ὑετὸν 7 

δ(ζ σιν Ἰ Ἃ ἢσι 

- Ὑ 

λοιγῷ ἴσον Δρηΐ, 1390 

Ξ πυλάων ἀκ φῆτα 

σιν ὑψικάρηνοι; 
ἤματα πᾶντα, 

ι διηνεχέεσσ᾽ ἀραουῖαι" 
- 

ΠῚ Ἂχ , 

ὡς ἄρα τὼ, ΧΡ οεσσι πεποιθότες Ὧδε βίηφιν, 135 
ὶ 

ν 

᾿ " : “4 ἊΣ » “) 

μίμνον ἐπεοχόμιενον πάλαι Ἄσιον, οὐδ᾽ ἐφέῤοντο. 
Ὁ ὦ - ᾿ 

Οἱ δ᾽ ἰθὺς πρὸ τεῖχος ἐῤόμιητον, βόας αὔας 

Ε χ Δ ἔδιτῖ 
Ασιον ἀμφὶ ἄναχτα. χαὶ ᾿Ιαμιενὸν καὶ ᾿᾽Ορέστην, 
3 δ. 

Ασ ἀν τ᾽ Αὸ θαμανται Θόωνά τε Οἰνόμαόν τε, 140 
ς Δ. 

Οἱ ὸ ἤτοι εἴως μὲν ἐυχνήμιδας Ἀχαιοὺς 
" ταν μι 

ὥρνυον ἔνδον ἐόντες ἐν; γεσθαι περὶ νηῶν " 
ἊΝ 

αὐτὰρ ἐπεοΝ τεῖχος ἐπ ἐσσυμένο οὺς ἀρρε ορα 

Τρῶας, ἀτὰρ Δαναῶν γένετο ἰαχή τε φόθος τε, 
Ἁ 5. ἐχ δὲ τὼ ἀΐξαντε ΠΟΆΜΕΝ πρόσθε μαχέσθην, 148 

ἀγςοτέροισι σύεσσιν ἐοιχότε, τώτ᾽ ἐν ὄρεσσιν 

831-184. Τὼ μὲν ἄρα....Ὑἱνρ1]ο, Εἰ πόίείο, 
ΙΧ, 677: « [81 ᾿πΐπι8 ἀδχῖνα ἂς ἰῶνα Ῥ7Ὸ 
α ΤΥ] 5. δὐἰϑέαπί, ΑὙΤΛΔΤΙ [ουΡῸ οἵ ΟΥΙ5[15 

« σαριῖὰ αἰΐζὰ σοραβοὶ ; Οἴιὰ]65. ἈΘΡΊο ΠΠΠ6}- 
« τὰ ἤαχμηϊπὰ οἰτοῦμη, ὅν ῬδᾺῚ ΥἹΡΙ5, 
« Αἰ 651Πὶ 5611 ῬΙΌΡΙΟΣ ἃμηοθηπτα, (ΟΠ51:- 

« βαπΐ σοιηῖηδθ ΠΌΘΓΟΙ5, ἱπίοπδᾶα6. οοΐο 
« Αττο]]απὲὶ οαριΐα,, δὲ δα. ν ΟΡ ΙΟ6 Πτι- 

« ἴαηῖ. » Μδοροθα ἀοππα ᾿᾿ἀναπίαρσο ἃ [ἃ 

ΟΠ ΡΆΓΙ50ὴ. 46 ὙἼΊΡΟΙ]6 511 ἰὰ ΟΠ ΡΔΡΔΙ50 ἢ 

α Ἠοπιὸγο, ΤΠ| ἰὰ ἔγοσῦνθ θ]1ι5. υἱοῆ δ οἵ 9] 115 

"66. ιρριθ ἃ τηΐϊβ πὰ ολγο ἃ 508 ἰὰ- 
θ]θαι, οἵ ἀδδϑῖὶπό ἐϊόσαιηταθπῦ 16 ροτΐ (6 

565. ἌΡΡΡΘΒ; ΠΙᾺΙ5 1] ἃ πέρ!ρνέό 465 ἔγαϊῖϑ5 

ΔΘΠΙΡΆΪ65 : ο65 Ῥἰβϑᾶη 65 ΓΟ 65 4] 5᾽[- 
Ιυπρθηῦ 9λη5 ἔπ; οδἕϊα ᾿πἰίθ οοηΐγο 165 

Ἰπ!δγιρόγ 65, οὰ 165 ἄθιιχ οποβ βοπὶ ὀΐου- 

τ 6] πυθηΐ ν ἈΠ {πθ ὰγ5. Οα Ρϑαΐ π᾿ ὄϊν ροϊηΐ 

ἀπ σοὰϊ ἀὁ Μδογοθα, δὲ ἔγοινον ἰοιΐ ἂὰ 

ΠΟ] Π5 ἢ ΟΥΙσὶπαὶ ὅρα] ἃ ἰὰ οορῖο. 
197-188, Βόας αὔας ὑψόσ᾽ ἀνασγόμε- 

νοι. ἼονοΖ Ρ᾽ιι5. μάπξ 1ὰ ποῖθ ἀπ νοὺβ 105. 
139-141. ᾿Ἰαμενὸν.... 1,65. ΘΟΙΡασ ΠΟΙ 

α᾽Αϑι8 101 ποιημηόβ βοηΐ ἴουβ ΠΟΙ ΠΙ5., 

ἐχοορῖό Αὐἀδπηὰβ, ἀοπί Ἡοπιὸγο σὰσοηἴογα 
ἴὰ πιονῖ, ἈΠῚ, δ00-ὅ75, Τρ! δῖε Ἀ σεά- 

δὴν ᾿πάϊαι6 «α᾽ Αἀαπηὰ5. ὀΐαϊς 16 {5 τηθπη 

ἀἾΑϑι5. 

141. Οἱ, εαχ,, ο᾽ ἐεϑί -ἃ- αἶγα 165. ἄθιιχ Τμὶι- 

ῬΙΠΠ65 (Ροϊνροωτὸβ εὲ Τιὀομπιέε). --- Εἵως οδ51 
101 ᾿᾿ὁφαϊναϊθπε 46 τέως, οομημηθ ποῖ5 ἀ1- 

505. 65 αἰξοπάαιέ, ἅὺ Ἰῖθ 46 αἴνα σόρθη-- 

εἰαμπέ, ρμεπάαπέ δ ἱδριρα. Τὶ Ὑ ἃ 6] 1058 

ἀἶὍπο ρἢναβο ϑημὸν. ϑολοίὶθς : εἵως " πρὶν 

ἐλθεῖν τοὺς βαρδάρους. Βοῖμα νϑιυΐ «φιθη 
βοιιϑτθπίθμἀθ ἰ6 νοῦρο 6 ἰὰ ῬγΟρΡοβιτοῃ 
ῬΥΪΠΟΙΡαΪΘ, οὐ 1] γα : 
ψιαπιαίι ἐονἑαδανπέμν, Τ᾽ Χο] πίϑπιο ὁτὲ μὲν, 

ποΡίέαδαπέμ 

ἐαγεέδέ, τθυνάναις παλθιιχ σοιρίθ 46 οοῖΐθ 50- 

ΠΟΙΥΙΩΪΘ 46 1ὰ σοη]οποίίοι οἵ 46 ᾿'λάνευθα, 
142. ἜἜνδον ἐόντες ποιι5 τϑροτίϑ ἃ 1Ἰη- 

βίας, 41 ργέοδάθ ᾿᾽αἰζάχιια 4 Αβ115, Οὗ εβὲ 
ἀργὸβ ἀνοῖν" γϑηαα 16 σοιασα ἅτχ ἔπγαγ 5, 
ἃ [ἸπεόγΙΘαν ἀπ οἀΠΊΡ0, 416 165 ἀθιχ Γιὰ ρ1Π}65 
βοῃΐ ἄθρους ἀδναπε ἰὰ ροτῖθ οἵ ὁπ ἀὀίεπαά πὲ 

Ἰασοὺβ, 1.65 γ8 15 βυϊγαηῖβ Π6 ἰδ Ισϑθηΐ ἀιο ἢ 

ἀουΐθ ϑὰν 6. ρμοϊπῆ. Π] εδὲ ἄόοπο ᾿πα{6 ἀ6 

[αἴτθ ἀπο ΘΟΥΥΘοοὴ, ἃὰ ἰδχῖίο, οἱ (6 510- 
ΡΥΙΠΊον ἰὰ ΡὮΡα56. σοιηπιθ ὀϊαπὶ 6θη οοῃϊνὰ-- 

ἀἸοϊίοη ἄνθος 165 νϑῦβ 426-81, 41 ποιὶ5 

πηομίγθηῦ [65 ΤΤΟΥΘΠ5 ἀντ ιόβ μὰν ῬΟΙΥΡα ὸ5 

οἱ 1ιδοπῖόο. 
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Ἂ 

ο 
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πρυμνὴν ἐχτάμνοντες, ὑπαὶ ὁέ τε χόμπος ὀὸ 

οχμώ τ᾽ ἀΐσσοντε περὶ σφίσιν ἄγνυτον ὕλην 

᾿ ἃ ου » Ν; "» 

νδοῶν ἠδὲ χυνῶν δέχαται χολοσυρτὸν ἰόντα, 

ΦΩ... .» ντῶν 

’ " ’ , Ἁ " Ἀ [ 

γίγνεται, εἰσόκε τίς τε βαλὼν ἐχ θυμὸν ἕληται" 150 

ὡς τῶν χόμπει χαλχὸς ἐπὶ στήθεσσι φαεινὸς, 
Ὁ» 

ἄντην βαλλομένων" μάλα γὰρ χρατερῶς ἐμάχοντο ὶ μι ἔ ἵ Ϊϊ ν τέφωὼς μ.ᾶγ9 ͵) ν᾿, 
ν 

λαοῖσιν καθύπερθε πεποιθότες ἠδὲ βίηφιν. 

Οἱ δ᾽ ἄσα γεομαδίοισιν ἐυδιυνέτων ἀπὸ πύογων ἱ ὁ ἄρα χερμαοίοισιν ἐϑομιήτων ἀπὸ πύργω 
- 9 "» - 

βάλλον, ἀμυνόμενοι σφῶν τ᾽ αὐτῶν χαὶ χλισιάων, 1:5 
Ἰαν ἌΣ, ͵ Ὄι ἌΝ Ὁ - “7 “ 

γηῶν τ ὠχυπόρων. Νιφάδες ὁ ὡς πῖπτον ἔραζε, 
Ω πριτς . ᾿ Ἂ 

ἅστ᾽ ἄνεμος ζαὴς, νέφεα σχιόεντα δονήσας, 

ταρφειὰς χατέγευεν ἐπὶ γθονὶ πουλυῤοτείοη᾿ τῷ ὧξ Φ ξχξὸς ξἕπὺ χ Ψ. ἐν οτειρὴ 

τ ΦᾺΣ ΡΣ ὉὉἌ Ι͂ ε7ὔ ἣν Ἁ 3 Ὁ 

ὡς τῶν ἐχ χειρῶν βέλεα ῥέον, ἠμὲν Αγαιῶν 
“ἢ . , ἢ ᾿ ἠδὲ χαὶ ἐκ Τρώων᾽ χόρυθες δ᾽ ἀμφ᾽ αὖον ἀύτευν 160 

βαλλομένων μυλάχεσσι, καὶ ἀσπίδες ὀμφαλόεσσαι. 
Δή Α ἐλ τος ἕω; Α δ οι λή Ω Ὰ Δὴ ῥὰ τότ᾽ ᾧμωξέν τε χαὶ ὦ πεπλήγετο μηρὼ 
Ἂχ εἰ ὮΝ ἌΣ , ν "δ ς Ασιος Υρταχίοδης, χαὶ ἀλαστήσας ἔπος ηὔδα 

ι48. Δοχμώ, οὐ ίφψιιῖ, 46 οὐτό, δϑολοῖϊος : 

εἰς πλάγιον. 
149, Πρυμνήν, ἃ Ἰ᾽οχιτέπιτό, ο᾽ ο5Γ-ἀ- αἴρα 

Ῥὰγ 16 1)5, ἃ 1ὰ χδοῖπο, ϑϑολοῖϊθς : ἄχραν, 

πρόρριζον. --- Ὑπαί 65: ργόροβιϊζοη, εἴ ἃ 
Ῥοιν σοιηρ!έπιοεμε ὀδόντων. Ο ε5: 16 ἔνασας 
416 [πὶ 165 ἀθιχ βα Πρ] 6 }5. Ὀνιβαηΐῦ δὲ οἱ]- 
Ἰθαΐαπε 16 1841}}15 ἀνθὸ ἰθὰν5 ἀδίθηβαβ. [ἃ ἐγὰ- 
ἀποΐοπ σεδέις ἀόίγιιι ἰὰ βδιθτο 65 14 όρ5, 

εἴ πθ ἀόῃπθα απ η6 ἐπῖσπηθ ᾿π 6 Β1{{γᾺ}0}]6.Ψ 
161. Τῶν, ἀ᾽οιιχ (465 ἀδυχ σΈΘΡΓΙΘΓΒ αὶ 

ἀῤέοπάαϊοπε [ἃ ρου), 
102. ἜΠπάχοντο ἃ μου 5ι76ὲ Ῥοϊνμοτὸβ 

οἵ Τιέοητέο. 
168, Λαοῖσ'ν. Δέποάοίξε ὀογίναϊ, λάς:- 

σιν (ἰαρίαϊδιις, ἀὰχ ΡΙΘΡΡ 5). ΠῚ δἌριν (65 

βο] ἀαἵξ εἰχ--τηϑιηθ5, 465 Οὐθοβ ({| σοιῃθαῖ- 
ταϊοπὶ ἀπ μαὰς ἄτι γϑπιραγί. 

166. Πἴπτον, δοιι5-Θπέθηάα [6 5ιυ]δῖ, 4] 
εβὲ χερμάδια. 

168. Ταρφειάς. Οδείο ἀοσοπιαδλιοι 5ιιρ- 
Ρόβ6 1᾽ αἀ]οοι ταρφειός. Οαο 65. τηοάον- 

Ὧ65 σνϑυϊοπὲ φυΐοπ ὀοτίνα ταρφεῖαι ΘΟΠΊΠη6 
ὀξεῖαι, εὲ Ἰδεπὲ ἅ]ου8 ταρφείας, 46 ταρφύς. 
Μαῖ5 ΑὐἹβίασι δ ἰὰ μ᾽ ραν 465. σγατηπηαῖς- 
γΊΘἢ5. ἈΠΟΙΘΠ5 ἀοπηθηΐ 16 τοῦ μουν οχγΐοηῃ. 

Ηῤνοάϊθῃ : ταρφειάς Ἀρίσταρχος ὀξύ- 
νει ὡς πυχνάς. «Δδοϊοίϊθς : ταρφειαί 

᾿Αρίσταρχος ἀνέγνω ὡς πυχναί" οὕτως: 
δὲ χαὶ ὁ ᾿Ασχαλωνίτης. --- ὙΊΡΡΊΟ ἃ γοργο- 
ἀπῖς Ιὰ οοιηραγαΐδοῦ. ἡ Ἠοπιὸνε, δἴμόϊάο, 

ΙΧ, 668-671, πηὰ]5 6 γϑιηρ αραπί 1ὰ ποῖρο 

Ῥὰν ἰὰ ΘΙ υ16 δὲ 1ὰ ρνόϊθ : « Οὐδηξι5 4} οὐ- 
« οαδθα γΘηΙΘη5 θ᾽ αν] 15 ΗΟ Ἰ5. ψ ουΡογαῖ 

« ἱπιῖ ον ᾿ϑαπλτιπι : “1 Π0 πιὰ σγαπ πη 6 

« πἴθιῦι [ἢ να ὰ ρΡφοιριίαηῖ, 4ααπὶ {ιρ}]- 

« ἴθ ΒΟΥ» Αὐδν5. Τογαθὲ ἈΠ ΟϑΔ ΠῚ 

« Βι!οπιθια οἵ οθὶο οανγὰ Πα 1} ]}ὰ Τα ΠΙΡΙξ. ») 

160. Αὖον ἀὕτευν, ανάμη γοσοπαὐαμπί, 

γοπάαϊθηξ ἀἢ Ὀχγμΐ 560. 

101. Βαλλομένων, νεἶρνο βαλλόμεναι. 
ϑοϊοίϊο5 : ᾿Αρίσταρχος, βαλλομένων" 
ἄλλοι δὲ, βαλλόμεναι. -- Μυλάχεσσι, 
465. ῬΊθυγο5. σ οΟββθθ ΘΟ 6. (165. ΠΙΘιΪ65. 
Τ1Δές ἀδ γοπάδιν π᾽ὰ 416 [αγα 1οϊ. ονοχ 
Ιὰ ποῖβ ΥΠΙ, 270, Ἐμιδίατ 6. Θχρ 4 π6. πηὰὶ 

ἰ6 πιοῦ : μύλαχες δὲ λίθοι μυλοειδεῖς, ὅ 
ἐστι στρογγύλοι. 1,68 ϑολοίϊο5ς. ἀοπποηΐ 
ἢ 568 }]115 νρὰὶ : τραχέσι λίθοις. 

462. Ὅ, δΔοοιιβαι ἀπ6] 46 ὅς (5πιι, 50). 

168. ΔΑλαστήσας. Θπ τγλάμξ 66 ποῖ θὰ ν 

ἱπαϊσηαίις. ΤΠ] 5᾽ἀστε ῥ᾽ ατὸς ἀἸτ6 νἷνο ἐοιι- 
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7." , πῃ. ἈΥΙΑ ; » 
Ζεῦ πάτερ, ἢ ῥά νυ χαὶ σὺ φιλοψευδὴς ἐτέτυξο 

πάγχυ μάλ᾽ ᾿ οὐ γὰρ ἔγωγ᾽ ἐφάμην ἕοωας Αγαιοὺς 16 παγχὺ μᾶλ γὰρ ΕὙΩΥ ἐφάμην ἡρῶᾶς ιὐχαιους 9 
σχήσειν ἡμέτερόν γε μένος χαὶ χεῖρας ἀάπτους. 

ΕΝ ε! -“- 5» " 

Οἱ δ᾽, ὥστε σφῆχες μέσον αἰόλοι ἠὲ μέλισσαι 
“ ᾿ «Ἂν. 9 

οἰχία ποιήσωνται ὁδῷ ἐπὶ παιπαλοέσση, 
» Ἂ) 

οὐδ᾽ ἀπολείπουσιν χοῖλον δόμον, ἀλλὰ μένοντες 

ἄνδρας θηρητῆρας ἀμύνονται περὶ τέχνων᾽" 170 

ὡς οἵγ᾽ οὐχ ἐθέλουσι πυλάων, χαὶ δύ᾽ ἐόντε, 

χάσσασθαι, πρίν γ᾽ ἠὲ χαταχτάμεν ἠὲ ἁλῶναι. 
Ἁ Δ " - το ϑυν 

Ὡς ἔφατ᾽, οὐδὲ Διὸς πεῖθε φρένα ταῦτ᾽ ἀγορεύων " 
»] 

Ἔχτορι γάρ οἱ θυμὸς ἐδούλετο χῦδος ὀρέξαι. 

[Ἄλλοι δ᾽ ἀμφ᾽ ἄλλῃσι μάχην ἐμάχοντο πάλῃσι᾽ 11ὅ 
ἀργαλέον δέ με ταῦτα, θεὸν ὡς, πάντ᾽ ἀγορεῦσαι. 

Ιθαν. Αϑὴι5 νἱϑηΐ 46 [αἷγθ 6. 41 δϑὶ, 6162 
Ἠοπηὸνθ, τὰ σαϑῖθ ἀθ ργοίοπά ἀέβοβϑροϊν. 
,ϑολοῖϊος : δεινοπαθήσας. Ηοτπὸγα ἀξ 81}}- 

Ιουγβ, ΧΧΙΥ͂, 106, πένθος ἄλαστον, ΡΟΥΓ 
ΘΧΡΡ ΠΟΙ πα ΡΡοΐοπα οΠαρτυῖπ, πὰ ΟΠ ΔρΥΪη 

4υΐΠ Π6 Ρθυΐ ΘΘΟΟΌΘΥ : α ΡὈΥΙγ ΔΕ δὲ λήθη, 
1ὰ Ῥογϑιϑίαποθ 5815 ἢ ἀπ 56 πε πηθηξ ρόμπ!]Ὀ 6. 

166-166. Οὐ γὰρ ἔγωγ᾽ ἐφάμην... .. 
ΤΙ ΧΘΟΙΙΘηΣ. ἀγομθνόχιθ 46 ΤΠ] ΘΙ ομἰ 416 
[αἴ ἰοὶ Ὧπ ΡΘΕ Ὲ ϑθυποι ἃ ῬΓΌΡΟΒ 46 6 
4} ποιηπηθ ἰὰ [0116 ἡ Αϑίπιϑ, ΤΌΡΊΤΟΥ πὰ 
ΘΠ ῬΓΟΠΙΪ5 ἅ1 ΘΈΌΘΙΓΙΘΙ ; οἵ 16 σΠΘΥΓΙΘΡ 

Ὀ]ΑΒρἢ ὁπ 6 ῬᾶΤΟΘ 4116 565 δ ρόγαποθϑ Π6 5᾽δο- 
ΘΟΠΊΡ] σδοπέ ροϊαξ. ΟἾεϑὲ ἄπο τ ᾿π56η86 ἃ 
ῬΥΘΙΏΙΘΥ οἢ οἴ, Τι65 ΟΥἹΠἸ 4165 ΔΙ ΘΧ Πα ὙἼΠ5 πὸ- 

ἰαϊθηξ, ἅπ οοπίγαϊτ, 1 ἀμ ]6 δοοθηΐ 46 
νέγιτ6 ἄνθο 6486] 5᾽δχῃαϊθ ἰ ἀόβαρροϊηΐο- 

πηθηΐ 4᾽᾿Αϑίιβ : σημειοῦνται δὲ χἀνταῦθα 
οἱ παλαιοὶ, ὡς ἑτοίμως ἔχουσιν οἱ δυστυ- 

χοῦντες, οὐ μόνον ἄλλως δυσανασχετεῖν, 
ἀλλά που χαὶ τὸ θεῖον χαταμέμφεσθαι. 1 
δϑὲ ῬγΟΡΆθ]6Ὲ 406 665 ΡΆΓΟΪΘ5, Οοἰδέθθ ΡῬᾺΓ 

Επδίαι!θ, βοπὶ ἀ ΑὙἸβίαυ {6 πηόπ6. 
167-170. ὍὭστε σφῆχες.... ἡογὲΖ ΧΥ͂Ι, 

259-261. 

107, Μέσον αἰόλοι, ηιραϊϊο σου μονα αδὶ- 
65, ἃ ΘΟΥβᾶρ6 τ20}0116. (618 β'σῃῆα 56ι6- 

πηθηΐ 4116 Ϊ65 ριιόρθ5 ρθαγοηῦ 56 ΥΘΡΙΊΘΙ 6 ἢ 
ἴουΐ 5618, στρα ἃ 1᾿ ἐἐμαπρ]θιηθηΐ αὶ ΡᾶΓ- 
ἴὰσρ δὴ ἀθιιχ ἰθι ΘΟΥΡ5. [65 ἈΠΟΙΘῺΒ. {γὰ- 
ἀυϊδαϊοπέ ἰοὶ αἰόλοι μὰν εὐχίνητοι. Οτι6}- 
ἀ4π65-|1ὴ85. ᾿᾿εηἰοηἀαϊθαΐ ἀ6 ἰἴὰ ναυϊόϊέ (65 
σα] ιν 5 : ποιχίλοι. Νίαϊ5 ΠΙάγ πιὸ ΘΟ ἀλπιπὸ 

δι ἱπίογργόϊζαϊτοι : ἄμεινον δ᾽ ἀχούειν 
τοὺς εὐχινήτους. [ἃ νανγϊόξό 465 δοι- 

Ιθγ5, 6}|62 165 σιιόροβ, δὲ διυγίουϊ ἀ 15 ἰὰ 

ουΐγᾶ556 δὲ ᾿᾿υυϊὸγοτ-έναιῃ, οἵ πὸπ Ρὰ5 χατὰ 
μέσον, τι τ ]6ιι, 

170. Θηρητῆρας 65: ἀϊξ δὰ ἢραγνό : σΘὰχ 

41 αἰτααθηξ ῬΟυ ὑπὸ οαϊι56 4.6] ΘΟ 486 

16 συδρίον οὰ ἰὰ σποῃθ. ϑδολοῖϊος : τοὺς 
ἐρεθίζοντας. 

172. Ἣς χαταχτάμεν ἠὲ ἁλῶναι, οι ἔποῦ 
ου ὀΐγα Ῥυῖ5. Οὐ οδὲ ποῖχγθ Ἀπ 856. ναΐπογδ 

οἷν πιοι)"», ΟΠ πὸ σψοὶξ ρᾷ5 θΐθπ σομηπηθηΐ 

65 ἐγαάιιοΐθιιγβ Ἰαϊη8. ἔἰτοπὲ 46 1ἴὰ Ῥἢγᾶβθ 

θὰ απέθχιαηε ἐπέογοϊαπέμν νοὶ οαρίαπέμν. 

Ἐπ οἴει, χαταχτάμεν 65ὲ ὑπ ᾿πῆ πη δου, 
Οὐδὲ δου δδὲ ορροϑβό δι ραϑβϑοὶΐ ἁλῶναι, αὶ 

οοπίϊοπὶ ἐπιρ]1οἸτοπηθπῦ 1 14166 46 τπουΐ. 

175-180, Ἄλλοι.... ἍΓ5. τπαυααόβ. 4 ὁ- 
[615 ἀδη5 16 πη πιβοῦὶξ ἀ6 Α 6 μ156. Αὐἰβδίαυ {16 
σοπάἀδπηπαϊῖ ἐ6 πλδπηθ ἴθ νου 8|, ϑϑολοίϊες: 

ἀθετεῖ Ἀρίσταρχος, πρῶτον μὲν, διὰ τὸ 
πύλας ἄλλας ὀνομάζεσθαι.... εἶτα διὰ τὸ 

ἀργαλέον δέ με ταῦτα.... εἶτα χαὶ 
διὰ τὸ Λαπίθαι" οὐ γὰρ δεῖ, φησὶ, καὶ 
τοὺς πατέρας χαὶ τοὺς υἱοὺς Λαπίθας 

χαλεῖν. (65 κερὶ γϑὺϑ ἱπέθυγοιηρθηΐ [6 σόεϊῃ. 
16 ῬΥΘΙΏΙΘΤ δϑὲ δὴ. σοπίγδαἸοοπ ἅνθα 60 
«υ Ἠομηὸγτα ἃ αἰ ἃὰ οἰιαπὶ ὙΠ, 488-439, 
486 16 τοιηρᾶτὶ παναὶξ αι ρουΐο, Τ6 
τΡοϊδιτηθ ρᾶυ]α ἀ6 ἴδιι ; οἵ δα π᾿ δβϑδὲ 416 Ὀ]115 
τὰν χὰ 16 ἔδιι ζοιιθγα τἀπὶ γὸΐθ ἀἀπ5 ἰὰ [)8-- 
[41116. 1.6 ἀθυμΐθ δϑὲ ἱπθρίθ, ρα ]548᾽}} 8η-- 
ὭΟΠΟΘ ΘΟΙΏΙΩ6 ΘΠ056 ποῦνο}]6 ᾿᾿δπραροπιθηΐ 

"τ ἐρηββᾳ 

γθν» -. 

4 ἢ 



[Χ11] ΙΑΤΑΔΟΣ Μ. 

Πάντη γὰρ περὶ τεῖχος ὀρώρει θεσπιδαὲς πῦρ 
δὲ, χαὶ ἀχνύμενοί περ, ἀνάγχῃ 

νηῶν ἠμύνοντο θεοὶ δ᾽ ἀχαχείατο θυμὸν 
πάντες, ὅσοι Δαναοῖσι μάχης ἐπιτάρροθοι ἦσαν. 

Σὺν δ᾽ ἔδαλον Λαπίθαι πόλεμον χαὶ δηϊοτῆτα." 

λάϊνον" Ἂ ργεῖοι 

ἔνθ᾽ αὖ Πειριθόου υἱὸς, χρατερὸς Πολυποίτης, 

δουρὶ βάλεν Δάμασον, χυνέης διὰ χαλχοπαρήου " 

οὐδ᾽ ἄρα χαλχείη χόρυς ἔσχεθεν ἀλλὰ διαπρὸ 
αἰχμὴ χαλχείη ῥῆξ᾽ ἐστέον᾽ ἐγχέφαλος δὲ 

ἔνδον ἅπας πεπάλαχτο᾽ δάμασσε δέ μιν μεμαῶτα: μ μιν μὲμ 
αὐτὰρ ἔπειτα Πύλωνα χαὶ Ὄρμενον ἐξενάριξεν. 

Υἱὸν δ᾽ Ἀντιμάχοιο Λεοντεὺς, ὄζος Ἄρηος, 

Ἱππόμαχον βάλε δουρὶ, χατὰ ζωστῆρα τυχήσας. 
Αὖτις δ᾽ ἐχ χολεοῖο ἐρυσσάμενος ξίφος ὀξὺ, 
Ἀ 4 Χ ΕΞ τ . 4 ὰ δι ς (λ Ἀντιφάτην μὲν πρῶτον, ἐπαΐξας δι᾽ ὁμίλου, 

πλῆξ αὐτοσχεδίην ὁ δ᾽ ἄρ᾽ ὕπτιος οὔδει ἐρείσθη᾽ 
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180 

188 

190 

Χ ν᾿ 3, 3 

αὐτὰρ ἔπειτα Μένωνα χαὶ Ἰαμενὸν χαὶ ᾿Ορέστην 
»} ͵ , “ Ἁ , 

πάντας ἐπασσυτέρους πέλασε χθονὶ πουλυξοτείρη. 
37 " ς Ὰ ΠΕΣ 75,5 7 

Οφρ οἱ τοὺς ἐνάριζον ἄπ ἔντεα μαρμαίροντα, 195 
ε ε , Ὁ δ τόφρ᾽ οἱ Πουλυδάμαντι χαὶ Ἕχτορι χοῦροι ἕποντο, 

ἀε5. Τρ 165 ἀλπ5. ἴὰ τηδ]έθ βαπρίαπίθ. Οα 
ῬΟΌΣΤΑΙΕ, ἃ 18 ΤΙΡΌΘΟΙ, 5Ου ΘΠ 416 ἰ6 Γοιη- 
Ραγί ἀγαῖῖ ΡΙ 5ΙΘγ5 μογίθϑβ, οὐ 416 1ὰ Ρογΐθ 

αἰτααέθ μὰν Α5115 π’ ἐϊαιε σὰ ἰὰ ρουῖο ρυῖπ- 
εἶραϊο, ᾿ἵππήλατος. Ἠοτϊηὸγα δαγαῖϊῦ θα556 
165. διΐγοθ ΡΟυΐθ5. 50115 51||6π606, Ῥγέοσεοιιρό 
4 ἐξα ἀ6 Τ᾿ ἱππηλασίη ὁδός. Μαῖδθ 165 
βαρ σϑὺβ5 ἱπίογροϊόβ ρδο!θπὲ 46 ἴαπὶ 46 [ἃ- 
φ0Π5, 4 εϑὲ πη }Ρ05510}6 46 165 πηλ]πἴθηϊν 
ἃ 1ὰ Ρἴδοθ 415 ομὲ ἀϑαγμόθ, Αὰ γϑϑοῖθ, 115 
βοῃΐ ἰγὸβ- Ποῖθη5; οἱ [65 ΑἸοχαηάυϊη5 πα πὶ 

Ρὰ5 ἀέάαϊρπέ ἀε 165 ᾿πίουργέζου. 

477. Θεσπιδαὲς πῦρ, 16 ἴδιι ΔΠππηό μὰν 

165 ἀΐδθιιχ. (8 ϑοπὲ 165 ἀϊδιχ 41 ἀπιπιθηξ 
165 ΤΟΥ 5 ἃ 1᾿ἀϑϑαὰΐ, δὲ αἱ ἰδοῦ συρσσόγοηξ 
Τ᾿ πιρῖοὶ ἀὰ ἔδι. ὧπ ρϑῦ ῬΥΟΠπά γα 1158] 
ΙῈὲ τποῖ θεσπιδαέξς ΡΟΣ ππ6 τ1Π6 51:Π|0|6 

ὀρπῃὸδεθ Ροέτίᾳαθ. Οὐθ 65. ἃποίθηβ [αϊ- 

5816 ηξ ΘΟΠΟΟΥΩΘΙ 66. γΕΥ5 ἅνδε ἰὰ 16, 
δῃ Θχρ]αυδηξ θεσπιδαὲς πῦρ ἀπ5 τη 
56η5 ἢρῃγό : [ἃ σΠα]θιν ἄτι σοπη) ας, 86:}ο- 

{ες : τὸ θερμὸν τῆς μάχης πῦρ φησί. 
Ἡοπηὸγνο αἰ δὴ οἴει, ΧΙ, 596 : « [15 οοπὶ- 

Ἰναττα1θηξ 60))})}16 τίγὺ δι. θη αδό. » 

178. Λάϊνον (46 ρῥδνν»Ὲ) 56. σου ἃ 

τεῖχος. 
479. ᾿Αχαχείατο Ρουν ἀχάχειντο, ἀχα- 

χήμενοι ἦσαν : ἐϊταϊοη! Αἰ ΠΠΙρόβ. δολοίίος : 
λελύπηντο. ΟποΙαθ5τ-ιη5. ὀουϊνοπί, ἀχα- 
χήατο. 

488. Δάμασον. Τ)απηᾶϑιι6 65: ᾿ποομπηιι. 
1.65. ΔυΐῸ5. ΘἼΘΥΙΘΙΒ. [08 ἄνθος ]ιὶ 8οηϊ 

᾿ΠΟΟΠΠτ5 ῬΔΓΘΙΠ]ΘηΘηΐ, 

186-186. Αἰχμὴ.... ὕογες ΧΙῪ;, 97-98 
οὗ ἴἃ ποίβ 81} πεπάλαχτο. 

192. Αὐτοσχεδίγιν, Δάνονθδ : οοργείηιδ, 
ἀδ ῥγὸθ; ἃ ρουϊέθ 46 1ὰ πηαΐῃ, ϑολοίϊος : 

ἐχ τοῦ πλησίον, ἐλ χειρός. 
195. ᾿Ἐνάριζον ἀπίό) ε5: μουν ἀπηνά- 

ριζον. 
4960, Οἱ (ἀ᾽ Διι:65} εδὲ ἀέεογμηϊπό μ] 5 

Ἰοΐπ ῬΡᾶν χοῦροι, 168 160 68 σ'6 05. 
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ω “ς τ ᾿ ΤῊ » ἊΣκ - 

οἱ πλεῖστοι χαὶ ἄριστοι ἔσαν, μέμασαν οὲ μάλιστα 

τεῖχός τε ῥήξειν χαὶ ἐνιπρήσειν πυρὶ νῆας. 

Οἵ ῥ᾽ ἔτι μερμήριζον ἐφεσταότες παρὰ τάφρῳ. 
“ 7 ᾽ - Μὴ ΞΕ " ἘΞ - 

Ορνις γάρ σφιν ἐπῆλθε, περησέμεναι μεμαῶσιν, 900 

αἰετὸς ὑψιπέτης, ἐπ᾽ ἀριστερὰ, λαὸν ἐέργων, 
ΩΣ ἡ Ν ὃ 4. δ σηξ Ν ὧν η.- ς Ὡ ΟΝ ῥδινήεντα ϑράφόντα Φερῶν ενύχεσος ΨΈΆΜΟΥ 

ζωὸν, ἔτι ἀσπαίροντα" χαὶ οὔπω λήθετο γάρυης. 
ν 

Κόψε γὰρ αὐτὸν ἔ ἔχῆντα χατὰ στῆθος παρὰ δειρὴν, 

ὝΕΣ ὀπίσω᾽ ὁ δ᾽ ἀπὸ ἕθεν ἧχε χαμᾶζε, 905 
,» Ἀν ἀλγήσας ὀδύνῃσι, ΠΕΣ δ᾽ ἐνὶ χάδθαλ᾽ ὁμίλῳ" 

“4 

αὐτὸς δὲ χλάγξας πέτετο πνοιῆῇς ἀνέμοιο: 
7 ΠΩ 3... ὦ " 

Τρῶες ὃ ἘΠΕ ὅπως ἴδον αἰόλον ὄφιν 
ὶ 

χείμλενον ἐν μέσσοισ 

200-207. Ὄρνις γὰρ.-... (δ. Ρᾶβδαρθ ε6ϑὲ 
τη 65. Ρἷτι5 οὐϊὸ το. ἀθ ᾿᾿7ἰαά6. ῬΙαΐοη [6 
οομηπιρηΐθ ἄδη5 1 7]οη; ΟἸοέγομ 1 ναὶ γὰ- 

ἀπὲ ἀδη8. 50 Εεππ ὙΊρρη]α 1 ἡπηϊξύ, 

ηόϊάε, ΧΙ, 751-766: ᾿Ἰοϊαϊκε" Ἀπ ἰὰ 

Ρυέίαρο 46 ἤορνιὸ δαιινόθ, 1᾽α νουϑιῆό }}}}}- 
Ια τπηπηρηξ α᾽ αρτὸβ [6 Ἰατη ἀδ ΟἸοόγομ, οοη- 

βουνό μὰν" ΟἸοέγοη ππόπηρ ((6 ἰα 7)ἱνίηπα έΐονι, 
χονπὴ). Οὐ658ὲ ἢ1πηϊταῖοη 6 ΊΡΡΙΘ 411 τομα 
Ιὸ πηῖθιχ 16 πηουνοπιοηΐ 46. οθιΐθ Δ πλῖρα 0} }6 

Ροόβιο : « ΤΠ {π{π6 νο]λ 5 [6 χα ρἔι πὶ “απ πὶ 

« αν ἀνασοηθπιὶ ΕῸΡΕ ΔΖ Ὰ1|ἃ, Ἰπρ]] οι πὸ 

« Ρ6ά65 αἴψζιῃθ πηρα]θι5. Πωϑιε, απ ῖι5. ἂΐ 

« 56ΡΡΟΠ5 51Ππ|ι058 ὑ Ϊ αΠηΠ]πὰ νογϑαΐϊ, Αὐγθο- 

« ἴἰ54πὸ Πογγθέ οἵ 5011 ΟΥ̓Θ, 

« Αγάπιβ ᾿πδθαΡρ 6 η5 : 112 ΠΠτια ΤΩ] Π 15 πιγροῖ 

« ΟΡάποο Τπιρξαπίομπι ΤΟϑΕΓΡΟ, 5ιπιι] φ ΠΟ γὰ 

« νουρϑρὰξ 4115,» 

201. Ἐπ᾿ ἀριστερά ἀέροπά 46 ἐπῆλθε. 
Ο εβδὲ ἃ σαποῃθ 1 ΡΤ αἸββαϊθηΐ 165 ΟἸδΘ  ῸΧ 

46. πηᾶανα!5 ἃριΓ6. --- Λαὸν ἐέργων, αννὸ- 

τη 16 Ῥϑαρίθ. Τήλαρανο ἀδΐανονα }}] 6. ἀγαϊῦ 

55 θ 6 πάιπι ᾿᾿αγάθαν 665. ἸρΟΙ 065. 

02. Φοινήεντα, 
ΟΟΠΊ ΠΟ ϑδηρ: οὐ ρμ]τοϊ, ἀγαπῦ 465. [Δ 0}}65 

σου]θαν 46 5ᾶησ. ΑἸ]Π]Θαν 5. Ηοπηὸγο ἃ 1, Τ, 

803, δράχων ἐπὶ νῶτα δαφοινός, ὑπ 56}- 
Ῥδηΐ ἃ 1ὰ ΟΡ ρ 6 ϑαπρ]απῖο, θοῖ αἶνθ : [ὰ- 

ὁΠειέ ἀθ σοπρθ 51 ἴὰ ΘΡΌῸΡ6. 

208. Λήθετο ἃ Ροαν 5ι]6ὲ 16 βουροϑῃΐ. 
204. Κόψε, 1] ἔγαρρα. 1,6 βδυιρϑῃΐ, βου 

τοῦτο, ἰᾶπορ νἱνοπιθηΐ δὰ [ὁιθ. ιδϑολοίϊος: 

ἔδαχεν, ἔπληξεν. 

57] ΠῚΪ5., 

οὐ μεπέαέηι.. ΥουσΘ 

) ι, Διὸς τέρας αἰγιόχοιο γ ῇ 

Ψ 

207. ΤΠ]νοιῇς ἀνέμοιο, ΟΟΠΙΠΊ6 5} ν 
ἀνα ἅμα πνοιῆῇς : ἅνος 1605 δοιίῇθβθ ἦι 
νϑθηΐῖ : 81. 1᾽α16ὸ 665 Τ 16] ε 56 

1λ15586 ΘΠ ΡΟΥΘ ΡῈ 16 νοηξ, ματος αι} π6 

νοἷθ, Τὶ δϑὲ })]θβδβδό, Αὐἱβδίωσαμθ : ἣ διπλῆ; 
ὅτι γ)είπει τὸ ἅμα. «ϑοϊοίϊοδ: τῷ πνέοντι 
ἀνέμῳ δοὺς ἑαυτὸν, διὰ τὸ ὀδυνηθῆνα:. 

208. Αἰόλων ὄφιν. (δ νθὺ8. 56. [θυ Π6 
ΡΆΓ ὑπ ῬΥΡΡΒΙΖι6, οἱ, 51 "Ὸη νϑαΐ, θὰ πῃ 

νϑηΐϑ. 

Ἰάθα)6, ἴ,65. ΑἸοχδ πα} η8 ΚὙΘΟΟΠ Πα σβθηΐ ἰδ 

ίαιτ, Ἡιάγπιθ : πέπονθε δὲ ἐπὶ τέλος ὃ 
στίχος, ἔχων τὸν ἐκ δύο βραχειῶν πυρρί- 
χιον" χαὶ χαλεῖται μείουρος. [,6 ποιὴ 

ἀ6. φεῖτ))6 (ὁοουντό, ἃ 4αθιθ δομρέθ) οὐπ- 
νίθηῦ Ραν[αἸοπιθηΐ ἃ πὰ Ράγοῖ! νθυθ. [,65 
ΟΥΑΙ ΠΙΔΙΡΙΟΤ15 ΤΠ ΘΟ. 65. 50} 0056 ηΐ, οἷν 4116 

1’ ἀσοοθηξ δα Ἐπ ρθουν 4π6 ὄφιν σοπηρίθ σοπμΠὴ6 

ἐνοσμός, ον 4πὸ [ἴδ φ 88 ῬΡΟ ΠΟ πο ΘΟΙΏΠιΘ 

πη6 Ἰοῖγα ἀι10}6, πῳ. Οπο ιε8. ἈΠΟΙΘΠ8 

ἀναϊθηΐ αἀὀ]ὰ ἱπιαστηό 605. ΘΧρ ΠΟ ἘΠ] 5 ἀνδηΐ 

Ποι5. ΠῚ Υ ἢ ἀναὶϊδ τηδιηθ 41 ὀουΊ να] 6 ΠῈ 
ὄπφιν. Ἐπιβίατμο : ἕτεροι δὲ τὴν ὀξεῖαν 

τάσιν ἐχτατικὴν εἰδότες ἀπ᾽ αὐτῆς φασὶ 
προστεθῆναί τι χρόνου τῇ τοῦ ο φυσιχῇ 
βραχύτητι, ὡς εἰς τροχαίου ἀπάρτισιν᾽ 
ἄλλοι δὲ ὄπφιν μετέγραψαν, οἷα ὀχνοῦν- 
τες διπλάσαι: τὸ φ. --- Οὐὰπὲ ἃ [᾿ὁρινὸΐθ 
ἄτι βουρεπῖ, αἰόλον, 6}16 55. γὰρροσῖο ἃ ἰὰ 

ναυιότό 465 δουϊοινβ, ϑολοίϊος : ποιχίλον 
χαὶ πολύστιχτον. Οορεπάλμξ ὁπ. ῬούνΤαῖ 
Ἰ᾽δηΐοπάγο 465 πιοινθπιθηὶβ ἃ τορί!!6 56 
τον. Π]αηΐ ἃ ἴουγο, ΗἨοπιὸσα ἈΡΡ06}16 [68 νδὺϑ 
ἀδ ἰουτο αἰόλαι, ΧΧΤΙ, 609; οἵ 66. π Ῥϑιξ 

“ὁ 



[ΧΙ] ΙΔΛΙΑΔΟΣ Μ. 44 
Ἄ ἕβωως , » 

Δὴ τότε Πουλυδάμας θρασὺν “ἔχτορα εἶπε παραστάς" 910 
Ἕχτορ, ἀεὶ μέν πώς μοι ἐπ πλήσσεις ἀγορῆσιν, 

" . ἮΝ 
ἐσῇ ὰ φραζομένῳ" ἐπεὶ [919] ὲ ὲ μὲν οὐδὲ ἔοιχεν 

“ έ 

ῷ 8: εὶ (ὡ τ Ο εὶ 
Ά Ν 
ἐν πολέμῳ, σὸν δὲ χρ 

ἱ 

Ἂν " κ᾿» 

δῆμον ἐόντα παρὲξ ἀγορευέμεν, οὔτ᾽ ἐνὶ βουλὴ 
) , ἅτος αἰὲν ἀέξειν' 

[ 

ἐρέω ὥς μοι δοχεῖ εἶναι ἄριστα. οΤ1Ὁ 

Μὴ ἴομεν Δαναοῖσι μαχησόμενοι περὶ νηῶν. 

Ὧδε γὰρ ἐχτελέεσθαι ὀΐομαι, εἰ ἐτεόν γε 
γ ὩΝΥ . “- 
Τρωσὶν ὅδ᾽ ὄρνις ἦλθε, περησέμεναι πέτα τονὰ 

Ἃ 
αἰετὸς ὑψιπέτης. ἐπ᾽ ἀοιστεοὰ, λαὸν ἐέσγω) ς Ὡς : ν᾿ : Ο ἐέργων, 

Ἢ φοινήεντα δράκοντα  ϑ ὀνύχεσσι πέλωρον, 220 
4 “  Ὗ ἊΣ 

ζωόν ᾿ ἄφαρ ὁ ἀφέηχε, πάρος 08 οἰχί᾽ ἡ ετβμα 
ἀΠΌΝ» αὶ ς 

οὐὸ ΒΡ τέλε εσσξε έρων δόμεναι τεχέεσσιν ἑοῖσιν. 

-Ὁ 2 ΩΣ 

Ὃς ἡμεῖς, εἴπερ τε πύλας χαὶ τεῖχος Αχαιῶν 
ὶ 

ῥηξόμεθα σθένεϊ μεγάλῳ, εἴξωσι δ᾽ ᾿Αχαιοὶ, 

οὐ χόσμῳ παρὰ ναῦφιν ἐλευσόμιεθ᾽ αὐτὰ χέλευθα" 225 
ω 2 λ 

πολλοὺς γὰρ Τρώων χαταλείψομεν, οὕς χεν Αχαιοὶ 
Ὁ Ἂ ; » ἊΣ 

"ὦ δηῃώσουσιν, ἀμυνόμενοι περὶ νηῶν. 
: 

τ δ, ’; ᾿ 

τοὺς χ᾽ ὑποξριναεῖο θεοπρόπος, ὃς σάφα θυμῷ 

ἰδείη τεράων χαί οἱ πειθοίατο λαοί. 

ὄτ6 φυΐδη {πα} 6 (6 ΤΘρί1165 συ Πα ηξ δὴ 
ἴοι 5618. 

212. Μέν, ἀδη8 16 56η5 646 μιῆν : σουΐοϑ. 
218. Δῆμον ἐόντα, ὀΐϊαπί ρΡθαρ]6 : π᾿ ἐ- 

ἴαπὲ 416 5πη 016 εἰΐογθη. Ἠόγοαϊθη : ἀντὶ 

τοῦ, δημότην, ἰδιώτην. ϑολοίϊος ; δῆμον, 
νῦν τὸν δημότην. Ποτᾶρα ἃ αἰϊΐ, ἔρζενος, 

Ι, 1, ὅ9 : « ΡΙεθ5 δν]5.» --- Παρέξ, ἀς 
οὐϊό : ἀ6 Ἰυΐαῖθ ; δα ἀφνίδηξ - Ομ γα Ροηθηΐ 
ἃ ἀδνοῖν. ϑϑοἠοίϊες : ἔξω τοῦ δέοντος. 

216. Ἴομεν ἃὰ 50) ὁπ οη , μουν ἴωμεν. 
218. Ὄρνις ἦλθε, νεῖρο ὄρνις ἐπῆλθε 

(τόρόειποπ ἀ6 1 χρυθϑδίοη ἄπ νϑὺθ 2300), 
ϑοϊιοίϊες ς χωρὶς τῆς προθέσεως, αἷ 'Ἄρι- 
στάρχου. Αὐ]οϊάναιθ. τοράγας ἰὰ ἔμπα ]6 ἀὰ 
πηοῦ ὄρνις οομηπιθ ἰοηριθ 46 παίΐιρθ. Βπ οἵ- 

οἱ, τ Θϑὲ Ισῃρ ἀὰ σόπι ὄρνιθος. [Ἐν ἃ αἀ᾽Δ41|- 
ἰθαν5. ἢ σογίαϊη ΠΟΠΊΡΓΘ ἀ ἘΧΘαρΡ]65, οἢ]6Ζ2 
ἰὸς μοδίος. βυθοβ, α᾽ ὄρνις βδροπάέθ ἀδναηῖ 
ἀπ6 γόνα] 6. Οη μΡοαξ δἰ]όριιθν 406 66 βοΐ 
(65 ΠΠσθηοθ5, ΘΟ ΠῚΘ ΠΟΙ5. ΘΠ. ΔΥΟΠ 5] 8011- 

νοπῦ ποϊέ ἀαη5 Πομιὸνο ; οορπάαμε ἴἰὰ ἐὁ6- 

{ὐπὸ ἀ᾽ Αὐιδίαναιιθ 560} 6 οπάἀφα δα γαΐϊδοι. 

219-224, Αἰετὸς.... ὕογαΖ μἷι5 ]ιδτιξ 
301-303 οἵ 165 ποῖδϑ 511} 665 ἰγῸ]5 νϑῦ5. 

221. Φίλα οἰχί(α) , 58 πηαῖβοι : 5801 πἰά, ΟΠ 
ἀοἷὲ ρϑαϊ-ὀῖτο λιν ο βο πεν Πρ! ὁτθ. (δ 5δετα 

Ι6 εἰμίοες πιίαᾶϊ ἀθ ὙινρΊ]ο, ἔπμόϊάε, Ὑ, 414. 

234, Ῥηξόμιεθα ἃ 5] ὁπ ε [, ροῦν ῥη- 
ξώμεθα : ΡέΡ ρον ἐμ μ 5) (51) ποιι5 ράχνο- 

ΠΟΩ5 ἃ ὈΓΙ56Ρ, ἃ ΘΗ ΌΠΕΘΥ. 

22ὅ. Οὐ χόσμῳ.... ἐλευσόμεθ(α), ποιι5 
Π6 νἱθπἀγοῃ5 Ρᾶ5 6. θοη οτάγο, ῬοΪγ ἀαιηὰ5 

αἴῦ 16 τποῖπ85. Ροὰν ἰ6 Ρ]05. 11 σϑὰξ [αἱνα 
ἐπίθην : « Νουδβ [πἰσοπε Πομπθιϑοηθηΐ. » 

ἘΕπβίαιμθ : βούλεται εἰπεῖν, ὡς ἀχόσμως 
φευξόμεθα, χαὶ οὐκ εὐτάχτως εἰς Τροίαν 
παλινοστήσομεν. --- Αὐτὰ χέλευθα, ἴἰὰ 
πηδιη8 γοιῦΐθ : ρᾶν 1ὰ πιέπηθ σοῖο; ρὲ ἴὰ 

γοσΐθ 411 ΠΟΙῖδ. ἀπΓὰ ΔΙ Πύϑ, 
229, Εἰδείη ὀφυϊναιτὰ εἰδὼς εἴη. ΟἾ 65: ἐ6 

4ϊ ΘχΡΙ 486 ἰ6 ρόμι τεράων. Οἱ 56 γὰρ- 



ΙΛΙΑΔΟΣ Μ. [ΧΠἠῚ] 

Τὸν δ᾽ ἄρ᾽ ὑπόδρα ἰδὼν προσέφη χορυθαίολος Ἕχτωρ᾽ 280. 

Πουλυδάμα, σὺ μὲν οὐκέτ᾽ ἐμοὶ φίλα ταῦτ᾽ ἀγορεύεις᾽ 
τ " “ " “ ωοἫῷδ -» 

οἶσθα χαὶ ἄλλον μῦθον ἀμείνονα τοῦδε νοῆσαι. 

Εἰ δ᾽ ἐτεὸν δὴ τοῦτον ἀπὸ σπουδῆς ἀγορεύεις, 

ἐξ ἄρα δή τοι ἔπειτα θεοὶ φρένας ὥλεσαν αὐτοὶ, 
ὃς χέλεαι Ζηνὸς μὲν ἐριγδούποιο λαθέσθα! 238 

βουλέων, ἅστε μοι αὐτὸς ὑπέσχετο χαὶ χατένευσεν᾽ 

τύνη δ᾽ οἰωνοῖσι τανυπτερύγεσσι χελεύεις 
7 ὃ Ὁ “7 , 9 4 Ὁ 9 « 

πείθεσθαι᾽ τῶν οὔτι μετατρέπομ. οὐδ᾽ ἀλεγίζω, 

εἴτ᾽ ἐπὶ δεξί᾽ ἴωσι πρὸς ἠῶ τ᾽ ἠέλιόν τε, 

εἴτ᾽ ἐπ᾿ ἀριστερὰ τοίγε ποτὶ ζόφον ἠερόεντα. 940 

Ἡμεῖς δὲ μεγάλοιο Διὸς πειθώμεθα βουλῇ, 
ὃς πᾶσι θνητοῖσι χαὶ ἀθανάτοισιν ἀνάσσει. 

Εἷς οἰωνὸς ἄριστος, ἀμύνεσθαι περὶ πάτρης. 

Ρ6}16 θεοπροπίων εὖ εἰδώς, ΥἹ, 438, «αὶ 
οϑὲ σοπηπη6 ἰ6 ΘΟΠ πη] ἴα ]}6 46 66 416 ΠΟιὶ8 
γΟΥ̓ΟΠΒ ἰοὶ, -α « Καὶ οἱ πειθοίατο λαοί, 
« δὲ δὲ ρανόγοὲ ρμοριῖμς, Ταποῖα ἢδ66 πὲ 
« ἀπίαυα 5πηρΡ]1οἰξαΐθ σα ρ υἸοαθι5, Ῥοδία 
« ΤΘΟΘΠΊΙΟν ἀϊχίββαῖ, χαὶ ᾧ πειθοίατο λαοί, 
« δὲ οιιὲ ραγογδὲ ροριείμ5. » [Βοῖμ6.} Μᾶπιθ 
ἃ δἰὸοϊα (6 Ῥέγιοϊδβ, οὐ ἔχοινθ οΠ62 165 

Ῥοδίο5 685 σοπϑίγιο0ῃ8 46 66 σϑηγθ. ΠῚῪ 
6ἢ ἃ ᾿ι5486 ἀδη5 [6 ᾿αΐϊπ. ΟἸοέγοη, ἀέοτι- 
ναηὶ 1146] σοπέθιηρ!έ μὰν ᾽ν ἐἰδῖθ : « ('αᾶπη 
« ἰπῖσρθηϑ, ἱπ δαάφιιδ ἀδῆχιυβ. 5 (δ ραϑϑᾶρθ 
ἀς Ἰ᾽Οναίον εϑὶ ἀδῃ8 ἰοιΐαβ 165 τη ΠΟ ἾΓ65. 

280. Τὸν δ᾽ ἄρ᾽.... Δόποδοϊε ἐονίναϊξ, τὸν 
δ᾽ ἠμείδετ᾽ ἔπειτα μέγας... : ἸΙεφοπ πηο]ῃ5 
ΠΟΙΌΣ η6 ἂὰ σαγαοίόγα ἀπ ἀἰδοοιτ αἮδο- 
τον, Επ οἴξοι, 16 μόγοβ δδοὶ δὴ οοϊὸγο, Αὐἱδ- 

τ  {π ργόὸγο ἄοπο ἴὰ γα]ραῖθ : εὐθέως γὰρ 
τὸ δυσάρεστον ἐμφαίνει διὰ τῆς ὄψεως. 

281, Πουλυδάμια. Οπ ΘΙ {165 ἀποίδη5 ἐου]- 
ναϊοηὶ Πουλυδάμαν, ἐπ νογέι ἀ6 1 Ἀπα]ορίθ; 
πιὰ 5 ΑὙἸδία 416 πηαϊ πε οπηΐ 1 ἀϑᾶρθ νυ] σαῖγο, 
411 υἱο]αὶὶ 1ὰ γὰρ]θ, ϑολοίϊος : οἱ Ἄριστάρ- 

χού, χωρὶς τοῦ ν, παρὰ τὴν ἀναλογίαν" 
“ηνόδοτος δὲ καὶ Χαμαιλέων, σὺν τῷ ν, 
Πουλυδάμαν. 
282 - 284, Οἴἷσθα.-... ὕογε Υ͂ΠΙ, 8ὅ8- 

960 οἱ 165 ποίθϑ 50} 665 ἰγο 15 ὑ γ 8, 
286-286. Ζηνὸς.... βουλέων. ΟΥΘΑΎΥ͂ΠΙ, 

169-171, οὐ 16 ἀϊδοοιγθ 416 [αἱξ δηβαῖο 
Ἡδεΐου, ᾿πιουργέζαπι ἰὰ με πδ 6 ἀ6 δαριΐθν, 

298, Τῶν οὔτι μετατρέπομ᾽ οὐδ᾽ ἀλε- 
γίζω. 1,65 ΑἸοχαπάχγϊηβ [αἰδαϊθπὶ. ΤΘπλᾶγ- 
4061 416 ἰο Ὀ]αβρ!ὸπηθ ἀρραγοηΐ α᾽ βοῖου 
π᾿ ἐδὲ σα ὯΠΕ υἱνθ πηδη]Ἐ[ϑϑέδεϊοη ἀ6 58 ἴοϊ 
ΔῸΧ ῬΥΟΠΊΘ55685 46 {πρ106Υ, οἱ 46 ἰδ νόυ- 
1016 ἱπιρῖθ, ο᾽εβὲ Ῥοϊγἀαπιαβ, «ψυὶ ἀοαίο 
46 ἰὰ νοϊοπίς ἀπ πηαῖϊγο 465 ἀϊριχ. Επϑία- 
ἴῃ6 : σημειοῦνται δ᾽ ἐνταῦθα οἱ παλαιοὶ, 
χαὶ ὅτι τῇ εἰς ἄτοπον ἀπαγωγῇ φιλοσό- 
φως χρῆται ὁ Ἕχτωρ᾽ προύὐπόχειται μὲν 
γὰρ, ὡς ὁμολογούμενον, ὅτι πειστέον Διὶ 
ἐπιτάττοντι ἐπελθεῖν ταῖς ναυσίν" ὁ δὲ 
οἰωνὸς δοχεῖ προτρέπειν ἀναχωρεῖν " εἰ 
γοῦν ἀναχωρητέον, ὡς δοχεῖ τῷ Τ[ολυδά- 

μαντι, οὐ πειστέον ἄρα τῷ Διί. διὸ ἐπά- 
γει᾿ ἡμεῖς δὲ μεγάλοιο.... (γδγ5 241). 

239, ᾿Επὶ δεξι(ά). 1,65 ἀριγαοθ ῥυΘο5 56 
Του Ιθηΐ γογ5 ἰ6 ποτᾷ. 115 ἁναίΐοπὲ ἄοης 
Τογιθηῦ ἃ ἀγοϊίθ εὐ Ἰ᾿οοοϊάθηξ ἃ σάποὶο. 
δολοίϊος : δεξιὰ τὰ ἀνατολιχὰ χαλεῖ᾽ ἀρι- 
στερὰ, τὰ δυτιχά. Ηδοΐον Ραγ]6 ἀπο [ὰ- 
φοπ ΦΌΒΟΙ Θ, οἱ ποῖ Ρὰν γᾶρροτὲ ἃ [υ]- 
Πηδιηθ, 4001 «} αἱ δὴ. οα. πιοπηθπΐ ἰδ 

πορὰ δὴ (αςθ, Ἰ᾿οΥἹοπὶ ἃ ἀγοῖΐθ οἱ ἃ σάμπο!θ 

16 σοιο!απξέ. 
240. Ποτὶ ζόφον ἐκαυΐναιι 5ἰπιρ!οἰποπὶ ἃ 

πρὸς δυσμάς, νοῖ5 16 οομοϊαπέ, 1,6 ροδίθ 

ἄΡΡ6}16 ἐόμόδγος ἴὰὸ μοὶπὲ οὰ 16. 50161} 56 

ὁοθοΠ 6 δὲ οὐ ἀἰβραναϊξ ἰὰ Ππιπηϊὸνο, 
248, Εἷς οἷωνὸς.... (δ. νεῦ5 ἐΐαϊς ργὸ- 

γον) 6. ΟἿ162 165 ατϑοβ, Ἀδοὶηδ 5᾽6η δϑί ἰη8-- 
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ΕΣΙῚ ΙΔΙΑΔΟΣ Μ. 447 

Ν Ξ ,Ν δ τὰν 
Τίπτε σὺ δείόοικας πολεβον χαὶ δηϊοτῆτα : 

τ᾽ 

Εἴπερ γάρ τ 
5 

ἄλλοι γε περὶ ὠὰ ραν ὰ πάντες φὴ 5 

νηυσὶν ἐπ᾿ Ἀργείων, σαὶ δ᾽ δῦ ἂὲ ος ἔστ᾽ ἀπολέσθαι" 
οὐ γάρ τοι χραδίη ἀρῶν οὐδὲ μαχημῶων. 

Εἰ δὲ σὺ δηϊοτῆτος ἀφέξεαι, ἠέ τιν᾽ ἄλλον 

παρφάμενος ἐπέεσσιν ἀποτρέψεις πολέμοιο, 

αὐτίχ᾽ ἐμῷ ὑπὸ δουρὶ τυπεὶς ἀπὸ θυμὸν ὀλέσσεις. ο50 

Ὡς ἄρα φωνήσας ἡγήσατο᾽ τοὶ δ᾽ ἅμ᾽ ἕποντο 

ἠχῇ θεσπεσίῃ ᾿ ἐπὶ δὲ Ζεὺς τερπικέραυνος 
ὦρσεν ἀπ᾿ Ἰδαίων ὀρέων ἀνέμοιο θύελλαν, 
ο δ᾽ ἥ δ᾽ ἰθὺς νηῶν χονίην φέρεν αὐτὰρ ᾿χαιῶν 

θέλγε νόον, Τρωσὶν δὲ χαὶ Ἕχτορι χῦδος ὄπαζεν. 955 

Τοῦπερ δὴ τεράεσσι πεποιθότες ἠδὲ βίηφιν, 
ε - 3 “- ῥήγνυσθαι μέγα τεῖχος Αχαιῶν πειρήτιζον. 
Ἱκρόσσας μὲν πύργων ἔρυον, χαὶ ἔρειπον ἐπάλξεις, 

Ρὶτέ ἀὰπ5 βοὴ Τρἠϊρέμίε, 1, τι, οὐ 1Π| νι: 
« Τὐ Ομ μθαν Ραυΐθ, 1] 8ι{|; 66 ϑοηΐ ἰὰ πΠῸ5 
ΟΥΆΟΪ65.... ἰδὲ οὐδ 016 δϑὲ Ρ] 08 βὰν 486 σα] ὰ] 
ἄἀδθ Οαἰοθαβ, » 16 οὔοὶβ 4} ἔα! ἐναάπνθ 
᾿ππτόγ ἃ] πηδπὲ 165 μάν ο5 α᾽ Ἠθοΐου, δὲ 481} 
ΠἾὟῪ ἃ οὶ ἁποῦπ βοιιϑ-δηΐοπαάιι. [,.65 ΔΠΟΙΘῚ 5 
σοτηπηδηξαΐθαγβ, δπι ΘΧρ! ααᾶπὶ ἀμύνεσθαι 
περὶ πάτρης δοπιπηθ 5] Υ ἀγαὶξ ὃ οἰωνὸς 
χελεύων ἀγωνίζεσθαι. .., Δία. Ὀ] 1556 πΐ 1ὰ 
Ρεπβόβ, Επβεαξῃς ἀόνεορρβ ἰθιιν ρᾶυρῃγαβο, 
πη 15 ΘᾺ 1 ΟΠ ΒΟΙΓ οἰβϑαπξ ΘΟΠΊΠ16 ἃ Ρ]αἰδὶν. 1 
Εἰ μϊξ πιόπιθ μὰν π᾽ δΐγθ ρ]5 Ὀΐθπ δὰν 46 οθ 
4υ οιπετε ἃ υὙγαϊπηθπΐ νουΐὰ αἰἶγθ, --- 1,6 
πιοΐ εἷς π6 δεγὲ «α᾽ὰ ΓοΥε ον 16 ϑυ ρθυ δι 
ἄριστος, ΟΟΠΙΠΙΘ τἰλιιδ., δα Ἰαϊπ, ἀἀπ5 70)-- 
εἰδοίγατις εἰιῖεδ, Ὕ ΟἿἷοὶ 16 58π5 οοτηρὶοὲ ἀ6 ]ὰ 
Ῥἢγᾶ56 : « (ἐ «αὶ δϑέ, ρᾶῦ δχϑϑι]θπτθ, τ ἢ 
ΡΙέδαρε αβϑυγό 46 ἰὰ υἱοΐοϊγβ, ο᾽δβϑδὲ 46 
ΘοπΙθαξγθ, πὸη ΡοΪπξ ΡΟΌΣ 1ὰ ρίοϊσα εἴ 1ὸ 
θαΐπη, πιαὶθ ΡΟΣ ἀέϊοπάγο 1ὰ μαΐγι 6 αἰία- 
«αέο. » 

247, Μενεδήϊος, 4πὶ κοπέίοπε 1 αἰΐα το 
ἀδ5 δηποπΐβ, ο᾽ ἐϑἰ-ἀ-τ- αἰγο να] δηΐ, 

260. « Τυπείς. ϑολοῖϊα : δαιμιείς " πλη- 
« γείς. ὕεγεον πὸ τυπείς 51: ἱπτογργοϑίαϊο 
α τοῦ δαμείς. ΟοτίΣ βεογὶ πὸ ρμοΐεϑί, υἱ 
« Βοος {ΠῚ γοῦθο Δ ἀβουιρϑθγὶῦ ἃ] 415 Ἔχρ]!- 
« οὐπάϊ ρστγαῖα, » [ΒοιΠ6.} ΠῚ δδὲ νγαΐβϑιη- 
Ὀ]ΆΡΙ6 φυ᾽ Ποπιὸγα 5᾽ ὁζαϊε δὰ οἴει βουνὶ ἀἃὰ 

τηοὶ δαμείς. ΟἾ 658 φϑῖ αἱ (᾽}} φιῃρ]οῖο τοιίος 
[65 ἴοἱ8 4}}} νϑαῖ αἶγο, ἐμό ραν ἴα ἰαποο. 

2ῦδ. Θέλγε νόον 6δ5ὺ Ρυ15 6 τηδαγεΐδθ 
Ραγῦ, 1.65 ατϑοβ βοῃὲ ἀδοοιγαρόθ, ΘΟΠΊΠῚ6 
ΡᾶγαἸ γβόβ. ϑολοίϊος : ἐξηπάτα, ἔθλαπτε. 

267. “Ῥήγνυσθαι.... (6. γα γ8 56 ἔθυπηΐπα 
βὰν ἰγοὶβ βϑροπμάέβρϑ, 

2ὅ8. Κρόσσας. Αὐἱδιάγ 16 ἃ νᾶγ]6 50} 16 
56η95 46 (6 πιοῖ. Πδὴβ8 505 (ὐογιηιο)ιίαϊ, 6, 

ἢ] 1 Οχρ! φααΐϊε μὰν χεφαλίδας, ογόπθδιχ ; 
ἀλῃ5 501 Πἴγγ6 βὰν 16 Οαέαίοσιο, ἃϊ 1 Ἔχρὶὶ- 

ααασὶδ μὰν χλίμαχας, Θ5ρα 165, ο᾽ δι τὰ - αἶτο 
ῬΊΘΥΓΟϑ 581 ὰπί65, οἵ, Θοπηπη6 ραυ]θηξ 165 ἃῚ- 

ομτθοῖθθ, οογῴθαμα, Αὐἱβιομῖοιβ : χρό σ- 

σὰς ἐν μὲν τοῖς ὑπομνήμασιν, κεφαλί- 
δας" ἐν δὲ τοῖς περὶ τοῦ ναυστάθμον, 
χλίμαχας. [εἷ, εὲ ἀἀπ5 66 (υἱϊ 5ι1ΐ, 66 
50η{ 65 ἐπάλξεις 4αὶ 5οπὲ 165 ογέπϑαιιχ, 1,6 

γΟΥ5 444 ποιι5 τηοπίγα 168 ΤΥΊΟΥΘἢ5 ΘϑβοαΪὰ- 

ἀλη 16 ταῖν, ὁη πιοπίαπξ ἃ [᾽4116 465 χρόσ- 

σαι. 1,65 χρόσσαι Ἰδιιν" 5ρυνοπὲ 46 χλίμακχες, 
α᾽ ἘβοΆ ον 5. ῬΟῸ ἈΥΡΡΙΝΘΙ ἅτ δοιηπιθί, Π] πὸ 
δαὶ ρὰ5 ρυθπάν [Ὄχρυθϑϑίοη χρόσσα; 
ἔρυον ἃὰ μἱοά 46 ἃ ]Ἰοἴτνθ, ΤὐἸπιράγία!ε πὸ 
ἀοηπα 46 1 ἐφυΐϊναϊεπε ἀ6 οομνοί ον δέιι-- 

εἰοϑαπέ. Νοῖβ ρυόίόυοπβ ἄοπο ἰὰ ἀειιχι ὁπ 
ἰητουργόζαϊοη ἀ᾽ Αὐϊἰβίανυαιιθ, όγος Ρ]ὰ5 
μὰ5 1ὰ ποΐβ ἀπ γβιϑβ 37. --- Ἐπιϑδε!θ ἃ ἴοσὶ 
ΘΩΥΟμ}}16 ἴουῦ 66. 41 δοποθῦπθ ἰδ πιοῖ 
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ὔ “. “ 

στήλας τε προύλῆτας ἐμόχλεον, ἃς ἄρ᾽ Ἄχαιο ὶ 

πρώτας ἐν γαίη θέσαν ἔμμενα 
ὶ ει ι 

γγχυνλ "“..ἡ Ν" 

Τὰς οἵγ᾽ αὐέρυον, ἔλποντο ὁὲ 
οἷ 

ἃ 

αι ἔχματα πύργων. 200 
- 3 --: 

τεῖχος Λχαιῶν 

ῥήξειν. Οὐδέ νύ πω Δαναοὶ ΕΒ ὐες χελεύθο)" 
6 "»ὩὉὋ - ». » 

ἀλλ᾽ οἵγε δινοῖσι βοῶν φράξαντες ἐπάλξεις 
᾽ 

βάλλον ἀπ᾽ αὐτάων δηΐους ὑπὸ τεῖχος ἰόντας. 

πάντοσε φοιτήτην, 

Ἄλλον μειλι χίοις, ἄλλον στερεοῖς ἐπέεσσιν 

νείκεον, ὅντινα πάγχυ μάχης ς μεθιέντα 
5 γ᾿ 

Ω φίλοι, 

ὃς τε χερειότερος, ἐπεὶ οὔ πω πάντες 

Ὰ 

Αἴαντε χελευτιόωντ᾽ ἐπὶ πύργων 965 

μένος ὀτρύνοντες Αγχαιῶν. 

Ἀργείων ὅς τ᾽ ἔξ χοὸς ὅς τε μεσήεις, 
διλοῖοι 210 

ἀνέρες ἐν Ἐο νῦν ἔπλετο ἔργον ἅπασιν" 

αὐτοὶ τόδε που γιγνώσχετε. Μή τις γερο 

τετράφθω προτὶ νῆας, ὃ ρα λας ἀχούσας 
ὶ 

ἄχλὰ πρέσσω ἴεσθε γν χαὶ ἀλλήλοισι χέλεσθε, 
αἴ χε Ζεὺς δῴῃσιν ΠΝ πίον ἀστεροπητὴς, 215 

γεῖχος ἀπωσαμένους, δηΐους προτὶ ἄστυ δίεσθαι. 

χρόσσας. 1 οοπηηδηοα ρὰν ἀοηπον ᾿᾽ορ1- 
ΠΙρη ἀ65 ἀποίθης, οἵ 1] οἶϊθ τηόπιθ 16 πιοῖ 

χεφαλίδας. ΠΠ ἃ τοργοά πα ργο αθ] 6 πιθπξ 16 
ἴοχίθ ἀπ (ογηηιοηέαίε ἃ’ ΑὐἸδίασαθ. Ῥα]5 

1] ἃ]οιΐθ, ΘΟ Π16 511 Ω6 5᾽ ἐξα! βὲ5 ΘΠΘΟΥΘ 
ἃσὶ ἀ’ Αγιδίασααο : Ἀρίσταρχος δὲ πολεμι- 
χὰς χλίμαχας ὑποτρόχους τὰς χρόσσας 
νοεῖ, ἤτοι μηχανὰς χλιμαχώδεις. (εἰ, 

ἀργὸ 60 46 Ποῖι5 ΒΆγ ομΒ ρὰν ἰ65 ϑελο- 

ἐϊδ5, βου αἱΐ οοηϑό τ Ῥαᾶβϑασθ 4 ᾿ἰνγα 500} [6 

(αἰαϊορι ὁ; τλαὶϑ ἰ6 56η5 Ζυ ὍΠ Ὑ ἀἰίσιθε ἃ 

χλίμακχας 681 51 ὀΐγαηρθ, 416, βδλ[ 66 τηοῖ, 

6 πθ οὔοὶβ Ρὰ5 4Ἶ] Ὑ αἷῇ Ἰὰ τπιη6 511} 6 

ΔΘ ΓΒ ΗΠ 46. ἀπ ᾿ἰνρ ἀθ 1ΠΠπδῖτα στὰπι- 
ΤΠ ΔΙΓΙΘη. Ἐπαδίλ] 6. στὰ οορὶό 16 ἐἴν6 ἐ6 

ΠΟ] 46. ῥα οτ-ουΠ4π6, {1 πὸ οοη- 

Πα Ιδϑαῖς, Πεὶ- πηόιηθ. 1 ΟρΡΙπΐοπ αἰ ΑΥἸβίον τ6 

4116 Ρὰγ ττπ6 {να ΠΟ η νάριθ, 1] μ᾽ ἐου 

γὰ5. αἀ᾽ ἀργὸβ 165 οὐἹοϊῃαιχ, 

23ὅ9. Στήλας τε προόλῃτας; οἱ 165 Ρ1Π16Γ5 
βουξζαπῖβ, Ο 6] 41ι65-- ὰ8. δηἰθπ αἱθηΐ, [65 
[πα οπιθη 5 «ἃ τιν, Να15 1 ὀχ ρ!οαίοη ἀ᾽Η - 

πιὸγο πιο 6 416 ἐ6 δοηῃΐ ματος 465 ἀρ} 1115 
ΘΧιόυ θυ 5, 

268. Φράξαντες. 1,65 ατοο5 ἰοπάθπηξ ἰθιις 

᾿ΟΌΟΙΙΘΥ5. ἃ ὰ- ἀ65815 ἃ ραγαροῖ, ἀδη5 1Ἴη- 
{θυ να }16 ἀπ ογέπθαι ἃ 1 ̓ἀτιῖγο, δὲ 50 πὲ Δ1Π51 

ΑὈγτό5,, ρου σοι] 6, οἵ Ρὰγ 165 ογέ- 
Πθᾶιχ οἵ μὰν 165 ουο!θιβ, ιϑολοίϊες : τὰ 

διάχενα τῶν ἐπάλξεων φράξαντες τοῖς 

ὅπλοις" αἱ μὲν γὰρ ἐπάλξεις πρόδολοι γί- 

νονται τοῖς στρατιώταις τὸ δὲ διάχενον 
αὐτῶν ταῖς ἀσπίσι προσαναπληροῦται. 

268. ἸΙΪάγχυ ἀόρεπά ἀδ μεθιέντα. 
378, ὋὉμοχλητῆρος ἀχούσας, ἀγαηΐ 

οπΐθη δα πὰ [ἀ΄βθιι 6 τηθηδο65, ο᾽ 6ϑί-ἃ- αἰν 

οἴϊναγό μὰν 165 τη δ πᾶθθβ 46 06] 406 αηξι- 
ΤῸ τού δ". 

276. Νεῖχος ἀπωσαμένους, ἅγὰπὲ το- 
Ῥουδϑέ 1 αἰίδ 8 : 4πὰπὸ ΠΟ5. ΔΌΤΟΙΒ ΤῸ - 

Ροιιδβό Ἰ᾿αἴζααθ. 1 ἀοουβατ ἀπωσαμένους 
οϑὲ 16 βυ͵]ϑῖ ἀὰ νοῦ δίεσθαι, οἱ 1 ΔοΟΘιΒΆ ΕΠ 
δηΐους 6Θῃ. δϑὲ 16 οοπιρ!έιηθηξ. Οἱ αἰτν τι 
ἃ ΑὐἹϑίαγιθ οὐ ἃ Ἠόγοσιθα ἰὰ Ἰθοοη νῖχος, 
ἀπ θὰ ἀθ νεῖχος, Μα15 ᾿᾿᾽θχριυθβϑίου 4Ἦο- 

πηδγ 6, ἄνθο γεῖχος, δϑὲ θ]ὺ5 ποίίθ, ΟἹ πὸ 

ΘΟΙΡΥΘ μα Ρὰ5 ὈΙθη ὁ6 4116 ο᾽οδὲ 416 γ6- 
Ροιι559)" ἑα νἱοίοίν6. 

γγβετησειφαηφάννν. ον ἐρβ᾽γαήζαμ γρνυφηϑῆξε...ς 
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Ὡς τώγε προῤοῶντε μάχην ὥτρυνον Ἀγαιῶν. 

Τῶν δ᾽, ὥστε γιφάδες χιόνος πίπτωσι θαμειαὶ 

ἤματι χειμερίῳ, ὅτε τ᾿ ὥρετο μητίετα Ζεὺς 

νιφέμεν, ἀνθρώποισι πιφαυσχόμενος τὰ ἃ χῆλα᾽ 280 

χοιμήσας δ᾽ ἀνέμους χέει ἔμπεδον, ὄφρα χαλύψη 
ς Ὁ "» 7 ἃ Ἁ ͵ὔ »" 

ὑψηλῶν ὀρέων χορυφᾶς χα! πρωονᾶς ἄχρους; 

χαὶ πεδία λωτοῦντα, χαὶ ἀνδρῶν πίονα ἔργα᾽ 
’ ἥ ὰ ; .. Ἁ ΩΟ , , ἯΩ -" 

χαί τ᾽ ἐφ᾽ ἁλὸς πολιῆς χέχυται λιμέσιν τε καὶ ἀχταῖς, 

χῦμα δέ μιν προσπλάζον ἐρύχεται᾽ ἄλλα τε πάντα 985 

εἰλύαται χαθύπερθ᾽, ὅτ᾽ ἐπιόρίσῃ Διὸς ὄμόρος " 

ὡς τῶν ἀμφοτέρωσε λίθοι πωτῶντο θαμειαὶ, 
ιν ,. 4“ Ψ ὦ -Ὃϑ ε 3 δ ᾿} " 3 ᾿ 

αἱ μὲν ἄρ ἐς Τρῶας, αἱ δ᾽ ἐχ Τρώων ἐς Αχαιους, 

βαλλομένων - τὸ δὲ τεῖχος ὕπερ πᾶν δοῦπος ὀρώρει. 
Οὐδ’ ἄν πω τότε γε Τρῶες καὶ φαίδιμος Ἕχτωρ 290 

2 ͵ 

τείχεος ἐρρήξαντο πύλας χαὶ μαχρὸν ὀχῆα, 
ἮΝ. Ψ 

εἰ μὴ ἄρ᾽ υἱὸν ἑὸν Σαρπηδόνα μιητίετα Ζεὺς 
ὥρσεν ἐπ᾽ Ἀργείοισι, λέονθ᾽ ὡς βουσὶν ἕλιξιν. 
Αὐτίχα δ᾽ ἀσπίδα μὲν πρόσθ᾽ ἔσχετο πάντοσ᾽ ἐΐσην, 

χαλὴν, χαλχείην, ἐξήλατον᾽ ἣν ἄρα χαλχεὺς 295 

380. Τὰ ὃ χῆλα, ἐώα ξιια ἐεία, οἵ πὸῃ 
Ῥὰ5. βϑυϊδπιθπὶ σα ἐδία. (65 ἐγαϊίϑτοὶ μ6 

50ηΐ Ρᾷ5 165 5611}5 41 ἰΆ ποθ, ὩῚ πηόπηθ 165 
Ῥ᾽ὰ5. Βαβὶξαοἶβ, 

28. Ἔμπεδον. 1,6 ἰοχίθ ἀβ Νδγβει]θ 
Ρογίαϊξ, ἄσπετον. 

288, Λωτοῦντα, νμΐρο λωτεῦντα : δοιι- 
νογΐος ἐθ Ἰοίιι5, ο᾽ δι -ἃ - ᾿ σα δουῦγυθσίοβ 

ἀἤθυρᾶροβ. 1.6 Ἰοΐὰβ ὄξαϊξ ππθ βοτίθ 46 
τρὸῆθ. δολοίϊες - Ἀρίσταρχος διὰ τοῦ ον, 
λωτοῦντα. Οὐ όξαϊε ἃιι551 1ὰ ἰβοὸη ἀα ἰδχίβ 
ἀς ΜΑγβ61}16. ΑΡο!]οπῖαϑβ ἐγαάαϊ : πυροῦντα, 
πυρὸν ἔχοντα. Μαὶ5 [1Δέε ἀδ6 ἰγοπηθηΐ οϑὲ 
Ρἰα5 Ἰοῖπ, ἀὰπ5 πίονα ἔργα (165 οΠμᾶπιρϑ 
Οὐἰεϊνέ5). ΠῚ γ ἃ ἄδθαχ οῃοβεβ : ἀἀθογά 165 
ΡΓΔΙΓΙΘ5, Ρ15 Θπϑιῖίθ 165 τη ΐββϑομβ, Οἱ }- 

4165-η8΄ [αἰδαϊθηξ νην λωτοῦντα οἱ 
λωτεῦντα; ποι ροϊπὲ ἀ6 1" Δα] 6 οὐ λωτόεις, 
τηα]5 ἀἼΠ ψοθ6 λωτέω, ϑβϑΥποηγαιθ 46 
λωτίζω. 

286. Μιν, εἰϊ6, 1Ἰὰ πεῖρθ, εὖ πὸῃ μὰϑβ 

ἐμᾳ, 68 βοοοπβ ἀθ πεῖρθ, [6 πιοΐῖ μιν, 
ἀἄλη8 Ἠοιϊηέγο, εϑὶ ἰουοῦγθ ἀπ 5: ΠΡΌ]ΙΘΓ, 

-- Ἐρύχεται, ρ»ολιὶδεέ, ἀὐυθιθ. Αὐἱδίαγαυο : 
ἀντὶ τοῦ ἐρύκει. -α Ἄλλα τε πάντα, εἰ 
τουῖΐ 16 γεϑβίθ ; δὲ ἴοιις 66 4αὶ π᾽δδὲ μὰ5 Ἰὰνό 
Ῥὰν 16 ἔοι. 

286, "Ομόρος εθῇ ογαϊπαϊγθιηθπὶ ἰὰ 

Ῥίαϊθ. Οδϑὲ οϑ 4] βου ἀπ ἐραῖθ παᾶρο, 
[εἱ, ο᾽εϑὲ ἀθ ἰὰ πεῖρθ, δὲ ποὸῃ 46 ἰὰ ρμ]αῖθ. 
ϑολοῖϊος : ἣ χιὼν νῦν. 

289. Βαλλομένων, «αἰτγυν εέρίπψιε 76-- 

γἰιιέμ, ῬᾺΥ 165 σοὰρ5 40᾽}5. 56 ρμογίθηϊξ 

γέοΙργοςαθιηθηξ. 
299, Βουσίν ἀέρεπάὰ 46 ἰὰ ργόροβιτοῃ 

ἐπί 5ου5- οπίοπάμπο. 
29ὅ. ἜἘξήλατον, ἀοῃὶ 16 πιόϊζι] ἃ ὀἔιὸ 

ἐϊεπάα δὴ ᾿ΔΠ16 80115 16 πηᾶγθαι, 1,65 ϑελο- 
ἐϊθ5 ἀοιπθηῦ τη6 ΘΧρ]ϊοαίίοη 4] Ὧ6 56 
ΓΆΡΡοΥΘ ροϊηῦ ἃ οδῖζθ οὐἱποργάρα : ἕξ 
ἐλασμάτων χατασχενασθεῖσαν, ἑξάπτυ- 
χον. « ἤος «υίάεοπι βρθεΐῖαὶ αὐ Αὐ]ϑίων- 
« οἤθαᾶιη βουϊρίαγαπι ἑξήλατον; 56χ: οογίὶς 

« σἷρα ἰαρπιϊπὶς ὑπ ϊμοίαγη, 4αλτη ΒΟΥ Ρ ΤΆ Γη 

« οβίθηδις. θοὸν δ εποίιβ. 864. οοτῖὰ ἢο- 
α τηθγι5 ἀἰοὶς ἴῃ ΡΥΟχὶμηῖ5 ; ἢϊο Ομ Ποῖα πα 

Ι- 29 



4δ0 ΓΑΙ ΔΆΟΣ Ἢ, [Χ1Π] 

ἤλασεν, ἔντοσθεν δὲ βοείας ῥάψε θαμειὰς 

χρυσείης ῥάῤδοισι διηνεχέσιν περὶ χύχλον᾽ 
Ὰ “ῳῃῳῸἊ«Ψ ῃ Ψ Ὁ» , 

τὴν ἄρ᾽ ὅγε πρόσθε σχόμενος, δύο δοῦρε τινάσσων, 

βῆ ῥ᾽ ἴμεν, ὥστε λέων ὀρεσίτροφος, ὅστ᾽ ἐπιδευὴς Ἐνοεδι ὑεσε ρ οι "Ἐμὴα 
Ὁ " -“ ς 53 δηρὸν ἔῃ χρειῶν, χέλεται δέ ἑ θυμὸς ἀγήνωρ, 900 

μήλων πειρήσοντα, χαὶ ἐς πυχινὸν δόμιον ἐλθεῖν " 
Υ᾿ ΔΕ ὅν ΠΟΡῈΝ ᾽ ΓΑ ΤῊΝ Π Υ ὃ εἴπερ γάρ χ᾽ εὕρησι παρ᾽ αὐτόφι βώτορας ἄνδρας, 
σὺν χυσὶ χαὶ δούρεσσι φυλάσσοντας περὶ μῆλα, 

ἡ ας ΝΥ οὔ ῥά τ᾽ ἀπείρητος μέμονε σταθμοῖο δίεσθαι, 

ἀλλ᾽ ὅγ᾽ ἄρ᾽ ἣ ἥρπαξε μετάλμενος, ἠὲ καὶ αὐτὸς .} 

900 

ἔθλητ᾽ ἐν πρώτοισι θοῆς ἀπὸ χειρὸς ἄχοντι᾽ 

ὥς ῥα τότ᾽ ἀντίθεον Σαρπηδόνα θυμὸς ἀνῆχεν 
τεῖχος ἐπαΐξαι διά τε δήξασθαι ἐπάλξεις. 

Αὐτίχα δὲ Γλαῦχον προσέφη, παῖδ᾽ Ἱππολόχοιο᾽ 
Γλαῦχε, τίη δὴ νῶϊ τετιμήμεσθα μάλιστα, 910 

ἕδρῃ τε χρέασίν τε, ἰδὲ πλείοις δεπάεσσιν, 

ἐν Λυχίῃ, πάντες δὲ θεοὺς ὡς εἰσορόωσιν ; 

“ἰς οἰραϊποαῦῖ, Θχρ]οαΐαναπα ἐξήλατον νου} 15 
« ἣν ἄρα χαλχεὺς ἤλασεν. Τὸ ἐξ 65 αὖ- 
« ξητιχόν, αὐ ῥῬᾶδδιι, » [Βοῖ6.] Τὰ Ἰθφοι 
αἰ ΑΥϊδίαναθ πὰ ροϊηΐ ργένα]ϊιι ἃρβοϊαπισῃΐ 
ἰλη5. 1 ἔφοϊβ πιόπιθ α᾽ Αυϊδίαυαιθ. ΝΙΘΆΠΟΣ 
γό 1551} 1 Θϑρυῖ ἄοιχ 46 1 ἀποϊθημθ γὰ}- 
βαῖε. «δολοίϊος : ψιλοῖ οὖν ὃ Νιχάνωρ. 
Ἐπι5ίδι 8 ποιβ ΔρΡρτθηα μὰν {{6]}165 γαίβοῃϑ : 

ὃ μέντοι Νιχάνωρ, φασὶν, ἐψίλωσεν; ὡς 
ἔχουσαν ἔξωθεν ἔλασμα χαλκοῦ βύρσαις 
ἐπικείμενον" ὃ χαὶ Ὁμήρῳ ἀρέσχειν φαί- 
νεται, ἐτυμολογιχῶς ἐπαγαγόντι τὸ, ἣν 
ἄρα χαλκεὺς ἤλασεν. Οῃ νοϊΐ, ρΡᾶ; ἰ6 
τοὶ φασίν, αυ᾽ Επδίαϊῃθ. σοιῃρη]" 465. οἱι- 
νΥΆρΡ65 ἀ6 ἐγοϊδιθαθ οὰ ἀδ συδῦ!ὃπλα πηαΐπ, 
Οἱ νοἱΐ διιϑδὶ 46 Βοῖῃβ π᾽εϑὲ Ρᾶ58 16 ὑγ6- 
"6 Ρ 4 αἷδ Ῥυοινό «αὐ ον ἃ αἱΐ 

ἐξήλατον; εἴ ποη ἐξήλατον. 
296 -297. Βοείας ῥάψε.... χρυσείῃς 

ῥάόδδοισι. ἩΙάγιπο : ἀντὶ τοῦ, ἔρραψε τὰς 
βοείας ῥαφαῖς ῥαθδοειδέσιν, ὡσανεὶ 
φλεψίν. 

801, Καὶ ἐς πυχινὸν δόμιον, τηὸπη6 ἀἀπ5 
1Ιὰ Ῥδυρθιῖο, οὰ ἴοιῖ ἐδὲ ρυὸξ ροῦν ἰὰ ἀό- 
ἴθηβθ, [ἃ ἰαΐμη οϑὲ 1ὰ 9]115 [ονίο; ἰὸ Ἰἴοῃ 

θνάν ἴο15 165 ἀλη ροῦ8, 

802, Παρ’ αὐτόφι, Ἔχ ργοδϑίοη ἃἀνθυ)ίαϊε: 
ἦοο ἴρϑο ἴοοο, Ἰὰ-ταῤιηρ. 

804, Οὐ..... μέμονε, 11 π6 56 γόβιρῃβ μᾶϑ8. 
Οἷδδὲ τοῦΐ ἃ 1ἃ ἔοϊβ5. οἱ 16 γεῦβθα μένω, δὲ [ὰ 
βιβλ οη. πλογα]α 46 μένος. ΠΥ ἃ 4πε|- 
416 δχαρσέγδϊιοι 4Δπ5 1᾿οχρ]!οαΐϊίοι 465,5 6ἦο- 
ἐϊθ5 : μέμονε᾽ προεθυμεῖτο. Ομ πὸ ρεδιυὲ 
Ρᾶ5 ἅγο 1" 16 ἀέϑβιγ ἀ'ὀισε Ἵοἢμιαββό. ---- Δίεσθαι 
οεῇ ἀδπθ 16 5θὴ8 ραβδὶ. ϑδολοίϊος ; διω- 
χϑῆναι. 

806, ᾽Ἔν πρώτοισι. 1] πο ἴχπιξ Ρὰ8 ρτδῃ- 
ἄνο οί οχρυββϑίοῃ. ἃἂὰ ρἱϑά ἀδ ]ὰ ]οιίσθ, 
Ῥυΐδααθ 16 Ἰῖοπ οομααΐ 568}, εὃ 486 165 θ6}- 
ΘΘΙΒ Ἴ6 80ηΐ μᾶϑ8 511} Ὀ] 516 015 ΤΔΠρΡ5. [6 
Ἰῖοπ 88 θοπάυἷξ Θοιηπιθ τὰ πρόμαχος, ἄγος 
Π6 γ ΔΙ] άπ 6. ἹπΟΟΠρΡΆΓΆ}]6. 1] δϑὲ ἔγαρρό 
ἢ γγδὶ υδ]απὶ, θὰ πρόμαχος. οϊὰ ες 
416 ἀ1 6 ροδίε, 

809. Γλαῦχον. ΟἰἸδιοιι8. ποὰ5. δδὲ θΊΘα 
ΘΟμππ Ρδν ᾿᾽ἐρίβοαδ αἱ βἰχιὸ μηδ μα ηΐ, γὙ 615 
119-296. 

911, Ἕδρῃ. ΠΠ 5΄ἀρὶτ ἀδ 1ὰ μίαοα ἀἾἸοπ- 
ὨΘΕ1" ἃπχ [651 1Π8, 1) Π5 ἰοσΐ (6 γ 605. 1ϊ πἾδϑδὲ 

ἀυρθϑῦοι 46 46. ο6. 4ιὶ 586 μᾶ558 ἃ [8}00]6. 
1,65 ἃ} 685 ἀϊϑιιποιϊο 5 βοροπὶ ἱμἀϊαιιόθϑ 8 
Ῥοιὶ Ρ]ὰ5 Ἰοἱμ, 
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χαὶ τέμενος νεμόμεσθα μέγα Ξάνθοιο παρ᾽ ὄχθας, 

χαλὸν φυταλιῆς χαὶ ἀρο 

Τῷ νῦν χρὴ Λυχίοισι μ. 

“ 

ἢ 
ξ, 

ὕρης πυροφόροιο ; 

τα πρώτοισιν ἐόντας 310 
ε ῇ :, Ἁ “ ἐψξι. " " ζ΄] Ὁ" Ἂ 

ἑστάμεν, ἠδὲ μάχης χαυστείρης ἀντιδολῆσαι 

ὄφρα τις ὧδ᾽ εἴπῃ Λυχίων πύχα θωρηχτάων᾽ 
5 λ , »Ἄ “ ῇ ’ Οὐ μὰν ἀχληεῖς Λυχίην χάτα χοιρανέουσιν 

ἡμέτε ἰἱλῆες, ἔδουσί τε πίονα μὴλ ἡμέτεροι βασιλῆες, ἔδουσί τε πίονα μῆλα, 
οἶνόν τ᾽ ἔξαιτον, μελιηδέα " ἀλλ᾽ ἄρα καὶ ὃς 320 

νὴ ΞῊΝ νὴ ἣ , ἐσθλὴ, ἐπεὶ Λυχίοισι μέτα πρώτοισι μάχονται. 

Ὦ πέπον, εἰ μὲν γὰρ πόλεμον περὶ τόνδε φυγόντε νον ΜΒῈ ΠΡ μα δξιος δ μα Ἷδ νὰ, 
αἰεὶ δὴ μέλλοιμεν ἀγήρω τ᾽ ἀθανάτω τε 
ἔσσεσθ᾽, οὔτε χεν αὐτὸς ἐνὶ πρώτοισι μαχοίμην, 

οὔτε χε σὲ στέλλοιμι μάχην ἐς χυδιάνειραν᾽ 825 

νῦν δ᾽ (ἔμπης γὰρ κῆρες ἐφεστᾶσιν θανάτοιο 

μυρίαι, ἃς οὐχ ἔστι φυγεῖν βροτὸν οὐδ᾽ ὑπαλύξαι) 
ἴομεν, ἠέ τῳ εὖχος ὀρέξομεν, ἠέ τις ἡμῖν. 

Ως ἔφατ᾽᾿ οὐδὲ Γλαῦχος ἀπετράπετ᾽ οὐδ᾽ ἀπίθησεν. 

Τὼ δ᾽ ἰθὺς βήτην Λυχίων μέγα ἔθνος ἄγοντε. 330 

Τοὺς δὲ ἰδὼν ῥίγησ᾽ υἱὸς Πετεῶο Μενεσθεύς. 

τοῦ γὰρ δὴ πρὸς πύργον ἴσαν καχότητα φέροντες. 

Πάπτηνεν δ᾽ ἀνὰ πύργον Ἀχαιῶν, εἴ τιν᾽ ἴδοιτο 

919-944, Καὶ τέμενος.... ογο ΥἹ, 

194-19 οἵ 165 ποίϑϑ 8511 665 ἄδιχ υ6 8. 
818. Ξάνθοιο. 16 Χαμῖμα 46 Τιγοὶθ ὯΘ 

ἄἀοῖδ ρΡὰ5 ὀΐγε οοῃίοπάι ἀνθὸ ἰἴὸ Χαμιμ8 ἀθ 

Ττοδάθ, 
816. Ἕστάμεν,... Οπ ἃ νὰ 66 γ618 41]- 

Ιδιν5, ΤΥ, 842, 
348. Ἀχληεῖς, νεΐρο ἀχλειεῖς. Ροα" 

ἀχλεεῖς. δελοῖϊος : ἀχληεῖς" οὕτως αἱ 

Ἀριστάρχον χαὶ αἱ χαριέστεραι. 
820, Ἔξαιτον ἐᾳυίΐναυξ ἃ ἐξαίρετον. 

Ἐπαιβίατῃο αἴξ 4} 6ὁὴ. δδὲ ὑπ σύποορο. Ομ 
ΘΧριίψαθ παϊθιιχ δη 16 χαιδομαὺξ ἃ ἐξαί- 
νυμαι, 5Υποπγιη8 46 ἐξαιροῦμαι, 

822. Περί ἀοὶϊ 56 Ἰοϊπάγε ἃ φυγόντε : 
περιφυγόντε, μοείψμαπι 6 πιρ θείαι, -ττὸ 
Φυγόντε. 1,6 ἰοχία ἀϊ Ραϊίνερμδοείο 5 γνῖα- 
4μ6: φυγόντες. ΟἾο5ῖ ὅπ οοχγδοϊίομ (6 
Βαμα αἰ σΊθη 1η] ΠΕ ]]Προπί. 

920, « Νῦν ὃ(έ) 5᾽εἴπρ!οἱθ δὴ σύθο ἰογ8- 

4«α ἢ μᾶ8586 ἀἼπΠ6 δαρροδιίξοη ἃ ἰὰ γϑα τέ. » 
[Ὀἅθπον.] 

828, Ἴομεν ἂὰ 5.0] που, ρον ἴωμεν. 
-- ΥἹνρῖ]6 56π}}}}6 5 ὄΐσθ βοινθπα 46 ἰὰ ἤῃ 
ἄια ἀϊδοουνβ ἀθ ϑαγρέάοῃ, πὰπὰ {αριου 
ΘΟΠ5016 ΑἸοϊάα ἀκ βουὲ γόβουνέ ἃ [θπα Ρα]- 
185 (Επόϊαε, Χ, 467) : « 8ιαϊ 5ι1ὰ ουΐᾳαο 
« 4165; γεν. οἵ ἰγγθραγαῦ}]θ ἰθπιριιβ 
« Ομμῃῖρι δὲ νυἱΐῳ ; 864 [ατηᾶπι οχίθπά θυ 

« [λοι5, ος υἱρία!!5 Οραβ. » 

991. Πετεῶο. ογεξ ἰὰ ποίβ 1, δ 52, 
892-998, ΤΙρὸς πύργον, ἀδπη8 16 5615 

ῬΓΟΡΙῈ : αὐ ἐμννῖπι, οουῖν8 ἴὰ ἴοι", σΟΠ ΤῸ 

16 γοιηραρῖ; ἀνὰ πύργον, ἀλπ8 τὰ 8615 
Πραγέ : 6)" οοἰιογ ἔθ), ἃ ἵγάνθυϑ ἰὰ ἔσο ρ6 6ἢ 
Ἰναΐα1}16. ΠῚ π’ εδὲ μὰ5 γάγθ, οἶδ 165 ροδίοϑ5 
ἈΠΟΙΘη5, 46. γοἱν αἰπϑὶ 16 πιόπιβ τηοΐ νᾶ οι 

ἀδ εἰ σηϊοαίίοι. ργθϑάαθ ἱπϑίαπίαπόπιοηξ, 
ΨΊρρΊ 6 Ταϊ-πόιηθ ἃ ἀθ 665 πόρ!ροποοϑ, 
Αἰμοὶ, ἔμόϊάθ, Ὑ, 136-487 : « (ομθρίάμπι 



4δ2 ἈΤΆΒΟΣ ΜΝ, [Χ1ἠ] 

ἡγεμόνων, ὅστις οἱ ἀρὴν ἑτάροισιν ἀμύναι᾽ 
" ᾿] » ἮΝ - 

ἐς δ᾽ ἐνόησ᾽ Αἴαντε δύω, πολ ἱέμου ἀχορήτω, 8380 

ἑσταότας, Τεῦχρόν τε, νέον χλισίηθεν ἰόντα, 

ἐγγύθεν - ἀλλ᾽ οὔ πώς οἱ ἔην βώσαντι γεγωνεῖν 
έ ἊΝ Ν Ἅ ( »“- βεὶ Ἁ ἊΨ » δ᾽ ᾿ Ν ῃ τοσσος γαρ χτυπος ξεν, αἀυτὴ ουρᾶνον ἰχέν, 

βαλλομένων σαχέων τε χαὶ ἱπποχόμων τρυφαλειῶν, 
- " ΙΝ] » ᾿ 

χαὶ πυλέων - πᾶσαι γὰρ ἐπώχατο᾽ τοὶ δὲ κατ᾽ αὐτὰς 840 

ἱστάμενοι πειρῶντο βίῃ ῥήξαντες ἐσελθεῖν. 
3' "" .« 

Αἶψα δ᾽ ἐπ’ Αἴαντα προΐει κήρυχα Θοώτην 

Ἔρχεο, δῖε Θοῶτα, θέων Αἴαντα χάλεσσον᾽" 

ἀμ ὍππΕΕν εἰμ μᾶλλον ὃ 1: χ᾽ ὄχ᾽ ἄριστον ἁπάντων 

εἴη, ἐπεὶ τάχα Ὶ τετεύξεται αἰπὺς ὄλεθρος. 8345 

Ὧδε γὰρ ἔόρισαν Λυχίων ἀγοὶ, οἱ τὸ πάρος περ 

ζαχ ρηεῖς τελέθουσι χατὰ χρατερὰς ὑσμίνας. 

Εἰ δέ σφιν χαὶ χεῖθι πόνος χαὶ νεῖχος ὄρωρεν, 

ἀλλά περ οἷος ἴτω Τελαμώνιος ἄλχιμος Αἴας, 

« {γληϑέγ 5, ἐμθηέαφιθ ὈνΔΟ Νὰ ΓΘΙΩ15. 171- 

« ἐδγυξὶ οχρβοΐϊαηϊ βισπιπη, » 

834. ᾿Ἀρήν, δἀοοιαδαῖ! ἀ6 ἀρή : ἰὰ οα]ὰ- 
πηϊτό. ,ϑολοίϊες : βλάδην. Ἀδπιάγαιθ 486 
1ὰ ῬΓδπιϊὸνο 501}18}08 6δὲ Ὀγὸνθ, τὰ πα 15 4 Ὅἢ 
Ιὰ ἰσοῦνο τουζουσθ ἰΙοπραθ ἀὰπε ἀρή, ἃὰ 

56Π5 ῬΙΌΡΙΘ 46 Ῥυϊὸσα οὐ αἸτῃργόοδτοη. 
ϑυϊνδηΐ Ῥάβϑου, οοῖτα αἰ }όγομοθ π6 ἐἰθηΐ 

αυΐὰ 1ὰ ῥίαοθα ἀὰ τοὺ ἀδπβ8 18 618. -- 

Οἱ...» ἑτάροισιν, ἄχ ΘοΙαράρπΟΒϑ8 ἃ ἰα]: ἃ 
565 ΘΟΙΠΡΔΡΠΟΏ5. 

887. Ἐγγύθεν, ργτὲδβ, ο᾽ δδι-ἃτ- ἀγα ργὸϑβ 
ἀ᾽ οὐχ (ρτὸβ ἀ65 ἀθιχ Α]αχ). Τϑαοον ἐζαιῦ ἰοσνὶ 
Ἰοῖη ἀθ Μόμποοιῃόθ. - Γεγωνεῖν, ἃ οὐϊό 6 

βώσαντι (βοήσαντι), ἐφυίναυνῦ ἃ ἀκουσθῇ- 
γαι. Π 5 σπῖῆθ ργοργοπιθηΐ, ΟΥΙΘΙ 5562 ἰοτὶ 

ῬΟὰ 586 ἴαϊγθ δηΐθηαγο. 
840, Πᾶσαι 65ῖ Ἰοὶ μουν ὅλαι, ον 1] αν 

ἃ απο ρμοτγίθ. Αὐδίασαπθ : ὅτι πάσας 
ἀντὶ τοῦ ὅλας" οὐ γὰρ ἧσαν πολλαὶ πύ- 
λαι, ἀλλὰ μία. ογοῦ 1ὰ ποίο ὙΠ, ὅ8. 
(εὐ δοουϑαι πάσας, οἰο5 ΑὙἸδίαυ 46, 50115- 

δπϊοηά λέγει, Ὅμηρος λέγει. 1,65 ξΟρ᾿δ[65 
Ἰοπὺ τοὶ ἀδπη5 16 ἰδχῖθ χπηόιηθ 4’ Ἠοιηὸγθ, 

οὰ 11 δὲ ᾿πὶ μεθ! ΠῚ} 16 : πάσας ἐπώχατο 
ἢ ΔΡΡαυτθηῦ ἃ ἀποιπα Ἰᾶηριθ. ΟἾ 680 ροιι- 

τὰπὲ ἰὰ νυϊραΐο; οὑ ΠῸπ πὰ μὰ5 πηὰπαιϊιό 46 
1 τιον ἃ ΑὐΥδίαν 6, -α ᾿Επώχατο 65ϊ 

Ροὺν ἔπωχντο, ἐπωγμέναι ἦσαν, οδοίπιδε 
ΘΡατιῖ. 165 ἀἄθιιχ αϊίδηϊ8ϑ ἀθ ἰὰ ρουίε 

ἐϊαϊθηΐ ἰρυπιόβ. --- ΟἸθ] 4165 ἈΠ ΟΙΘη5 ᾿ἰδαϊθπί 

ἐπῴχετο, ε6. 4υἱ βδιρροβθ πάσας. 1,6 56Π5 
ὀϊαϊς Ἁ]ΟΥ5 : 16 Ὀγα ρμέμηέόίγαϊ! ἃ ἐγάνθϑ [65 
βαϊτίαπῖθ ἀ6 1ὰ ροτίθ. Ἐπβίαϊῃβ : ὁ χτύπος 
δηλαδή. Μαῖ5 οοἴζο σογγθοϊϊομ δϑὲ ἴοι ἃ 

[αἱ πηαιγαῖδβα; ΟΡ 1] 5Δρ1]: 46 1 ο"»βίδο!β 

411 ἀγγέϊθ 15 Τυόυθηβ. --- Κατ᾽ αὐτάς, 
ὁογιέγα Θά Σ 6 γδρίοπθ δαγιηι. 

9452, Θοώτην. Ὑμοοῖὸβ, ἴα Βόγαιιξ 46 

ΜΙ όπαϑιῃόθ, οϑὲ ᾿ποόπμα ἀ 1] ]6ιιγ8. -- Ζόπο- 

ἀοῖο 581, ἀλη 5 ἐ6. ν8γ8 δ ἀδη5 16 βυϊναηΐ, 

Αἴαντε ἃ 116 ἀς Αἴαντα. Ο᾽ ἐξ: ὄζον τοὰΐα 
γΆΪ]Θυ ἃ 1᾿Θχργθϑϑίοη ἀμφοτέρω μὲν μᾶλ- 
λον (νοθιβ 844), 165 ἀθιχ ρμὶαϊδέ φυΐιπ 

5618]. 

846, Ὧδε 56Π}}0}}]6 ἱπάϊψαοῦ 1ὰ ἀϊτοο- 
ἔἴοη. Οδρθπάδηξ, πιόιηθ ἰοὶ, Αὐἰβίαυ 6 
μηδ πο παϊ 50 ὈΥΙΠοῖρο, 406 ὧδε π᾿ εβὲ 
7Δπια15 Δάνουθα. 46 Ἰἴθὰ. ΠΥ ἃ ἀπὸ αἶρ]ε 
Ροϊηιόρ, ο᾽ δδ-ὰ-αἴγο, τἰπὸ αἰρίο ἃ 1 λάγθ556 

ἀς Δέποάοίο : ἣ διπλῇ περιεστιγμένη ποὸς 
Δηνόδοτον, ὅτι ἔοιχεν εἰληφέναι τὸ ᾧ δε 
τοπιχῶς" ἑξῆς γὰρ (νει5 359) γράφει" 
χεῖσε γὰρ ἔδρισαν᾽ ἔστι δὲ ἀντὶ 
οὕτω. Ῥγδαυϊδοηθ ἀοης ὧδε μὰν «ἐἀῤο : 
6] Θπηθηῖ; ἃ 16] μοϊπξ. 

4 
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σπέσθω τόξων εὖ εἰδώς. 350 

α οἱ χῆρυξ ἀπίθησεν ἀχούσας᾿ 
θέειν παρὰ τεῖγο γος Ἂ λχαιῶν χαλχοχιτώνων " 

ἑ παρ᾽ Λἰάντεσσι χιὼν, εἶθαρ δὲ προσηύδα᾽ 

Δργείων ἡγήτορε χαλχοχιτώνων, 
ἠνώγει Πετεῶο Λιοτρεφέος φίλος υἱὸς 390 
χεῖσ ἴμεν, ὄφρα πόνοιο μίνυνθά περ ἀντιάσητον᾽ 

ἀμφοτέρω μὲν μᾶλλον᾽ ὃ γάρ δι. ὦ ᾿ ε 

χ ὄχ ἄριστον ἁπάντων 

εἴη, ἐπεὶ τάχα χεῖθι τετεύξεται αἰπὺς ὄλεθρος. 

Ὧδε γὰρ ἔόρισαν Λυχίων ἀγοὶ, οἱ τὸ πάρος περ 

ζαχρηεῖς τελέθουσι χατὰ ἜΣ ΤΕΡΩς ὑσμίνας. 

Εἰ δὲ χαὶ ἐνθάδε περ 

900 

πόλεμος χαὶ νεῖχος ὄρωρεν, 

ἀλλά περ οἷος ἴτω ἡελανΑδοίος ἄλχιμος Αἴας, 
“ Ὁ ς ε ν χαί οἱ Τεῦχρος ἅμ᾽ ἑσπέσθω τόξων εὖ εἰδώς. 
ΠῚ ς 
ὥς ἔφατ 

ἘΝ " 
᾿ οὐὸ ἀπίθησε μέγας Τελαμώνιος Αἴας. 

2,5" ν 5" Αὐτίκ᾽ Οἰλιάδην ἔπεα πτερόεντα προσηύδα" 868 
᾿Ψὕ ΕΗ ᾿ Ἅ Ἀ Ὰ ᾿ δι: τῷ 

Αἴαν, σφὼϊ μὲν αὖθι, σὺ χαὶ χρατερὸς Λυχομιηδῆς, 

ἑσταότες Δαναοὺς ὀτρύνετον ἶφι μάχεσθαι" 

αὐτὰρ ἐγὼ χεῖσ᾽ εἶμι, χαὶ ἀντιόω πολέμοιο᾽ 
Ύ πῳ ἊΝ ᾽ Ἂν ἀν ἀὰν ᾿ς ΝΥ τ ἢ ἥ αἶψα δ᾽ ἐλεύσομαι αὖτις, ἐπὴν εὖ τοῖς ἐπαμύνω. 

[Δ ", ͵ Ε] [4 ἃ] ᾽ Ὡς ἄρα φωνήσας ἀπέδθη Τελαμώνιος Αἴας, 910 

χαί οἱ Τεῦχρος ἅμ᾽ ἦε κασίγνητος χαὶ ὄπατρος " 

τοῖς δ᾽ ἅμα Πανδίων Τεύχρου φέρε χαμπύλα τόξα. 

850. Καί οἱ Τεῦχρος.... (6 γ6γ8 56 ἴϑι- 
ΠΪΠΘ ῬᾺΓ “πῖνε βρομθόθβ. ΠΥ δπ ἃ ὑπ 

ῬάΆγ6Ι] οἐμοζ ὙΊνρο, πόϊαο, ΨΠ1|, 684 : 

«Αὐἴ ]ϑνο5 Θορθὰβ ἰθηΐο ἀποιπξ ἀγροηΐο. » 

- [6 νεὺβ Καί οἵ.... 65 τηαγ από ἀκ Ὁ} 6] 
ἀλπ5 ἰΘ πηλπηϑοσέ 46 θηῖβ6, Ἰοὶ. οἵ 9]05 

μὰ5 (369), οὰἁ 1] οϑὲ στόρέξέ. Τιὰ γαϊβοῃ ε᾽ὰ- 

τότεβο π᾿εδῦ σαὸγθ θ᾽] θβιθ 6 : οὐ γὰρ 
πιθανὸν ὥσπερ ἐξ ἐπιτάγματος παρεῖναι 
τὸν Τεῦχρον᾽ διὰ παντὸς γὰρ ὑπασπι- 
στὴς Αἴαντος φαίνεται. 1.4 γοοοπηπηὰπαὰ- 

[οπ δὰ 58:|6εῖ ἐ6 ἼΘΘΟΡ π᾽δϑε Ροϊπὶ ἀ6 
ἴγΟΡ. ΤδΌσοῦ ΔυγαϊῈ Ρὰι Ὧ6 Ρᾶ5 ὙΘΗ]Γ, 

966. ᾿Ἀντιάσητον, 416 ἴοιι5. ἀδιιχ νοι 
ῬΓΘΠΙ6Ζ γοΐγα ραν. ϑολοίϊος : ἀπαντήσητε, 
μετάσχητε. Οἶδ5ι 16 ἀδιιχιὸπιθ 56η58 41 νὰ 
16 τηΐθιιχ Ἰοὶ, 

967-363, ᾿Αμφοτέρω μὲν.... Τ]οοιὲε γέ- 
Ρόϊ6, γεέα ἐς γεμέανι αἷς, [65 ῬΆγΟΪ 65 46 Μόέ- 

ποϑιῃόρ. 

865, Αὐτίχ᾽ ᾿Οἰλιάδην. Ζέποάοίε. αὖ- 
τίχ᾽ ἄο᾽ ᾿Ιλιάδην. Οπ 56 χάρρε}16 4} 1881} 
Ραγξουῦ ὃ ᾿Ιλῆος, ἃπ ἰδ ἐς ᾽Οἴλήος. 

366, Λυχομήδης. ΟἾ 65: 16 615 ἀθ Ονόοπ, 

Θὰ] 411 δδὲ ποππηό ἂμ γουὰ ΓΧ, 84, 

971. Καί οἱ Τεῦχρος.... ὙοΥ5. πιαγαυέ 

46 }Ό})61 ἀδηβ ἴθ πηλπιιβουῖς (6 δ οιῖδο, οἵ 

ῬΟὰΡ ᾿ὰ τηόπιθ γαϊθοὸπ 46 [685 γὑθ 8 ϑῦ0 οἵ 
368 : εἴρηται ὅτι διεσχεύασται. Π)λπ58 ἰὰ 
Ιαῆσιθ 465 ΑἸθχαπάγιηβ, διασχευάζω 5ὶ- 
Θηϊῆ6. ἐπέθυροίθν, οἵ π᾿ᾶἃ 7 πη 18. ἢ 568 

[νοσάθ]ο, ᾿ 

872. ἸΠανδίων. 
ΟΠ 

(ο Ῥαμάϊοη οὶ ἴῃ - 



δή ΙΛΙΑΔΟΣ Μ. [Χ1Ὶ1] 

οὗτε Μενεσθῇ ἜΝ Ε ΑΡΡΌΕΤ “τε διενεσνὴος με ἀϑύμου πύργον ἵχοντο. 
τείχεος ἐντὸς ἰόντες (ἐπειγομιένοισι δ᾽ ἵχοντο), 
οἱ δ᾽ ἐπ᾽ ἐπάλξεις βαῖνον, ἐρεμνὴ λαίλαπι ἴσοι, 815 
" 

σὺν δ᾽ ἐδάλοντο μάχεσθαι ἐναντίον, ὦρτο δ᾽ ἀὐτή. 
Αἴας δὲ πρῶτος Τελαμώνιος ἄνδρα χατέχτα. 

Σαρπήδοντος ἑταῖρον, Ἐπικλῆα μεγάθυμον, 
μαρμάρῳ ὀχριόεντι βαλὼν, ὅ ῥα τείχεος ἐντὸς 380 
χεῖτο μέγας παρ᾽ ἔπαλξιν ὑπέρτατος᾽ οὐδέ χέ μιν ῥέα 
χείρεσσ᾽ ἀμφοτέρης ἔχοι ἀνὴρ, οὐδὲ μάλ᾽ ἡδῶν, 
οἷοι νῦν βροτοί εἰσ᾽ ὁ δ᾽ ἄρ᾽ ὑψόθεν ἔμδαλ᾽ ἀείρας᾽ 
θλάσσε δὲ τετράφαλον χυνέην, σὺν δ᾽ ὀστέ᾽ ἄραξεν 
πάντ᾽ ἄμυδις χεφαλῆς᾽ ὃ δ᾽ ἄρ᾽ ἀρνευτῆρι ἐοικὼς 385 
χάππεσ᾽ ἀφ᾽ ὑψηλοῦ πύργου : λίπε δ᾽ ὀστέα θυμός. 
Τεῦχρος δὲ Γλαῦκον, χρατερὸν παῖδ᾽ Ἰππολόχοιο, 

874, Δ(έ). Οῃ πιθὲ οὐ παϊγθηθηΐ πῃ 
ΡοΪπΐ ἃργὲβ ἵχοντο, αἱ βη1 ἃἴουϑ ἴα Ῥἢγα56 
ΘΟΙΠΙηΘΠςΔηΐ ῬΔΡ εὖτε. 58Π5 1ὰ ραγθῃςῃὸϑβο, 

δ(ἐ) 658 πὴ6 ῬΒΡΡΙ58 ἀπ τηόμηθ σθῆγθ 486 16 
Ἰατη ἔμγι ἄγθ 6 σιρίγι. ΝΙαὶβ 1ὰ ραγθηϊηῃὸβο 

ἴατε τΐθιιχ βαθεῖ ἴὰ ἴοτοθ 46 1ὰ γόρόεϊ οι 
ἄπ νθυ]}6. 

8576. Οἱ δ(ξ), αἰον5 διια;, ἀδίουταϊπέ. ἃιι 

γΕΥ5 διυϊναπέ, 51 ᾿Ὸπ ρυθπα οἱ δέ ροιν 16 
Θοτηπιθποθιηθηΐ αἰ ἸΠ6 Ρἤγα56, ο᾽οδὲ ἐξ ατι- 
ἐθηῖ, οἵ ΠῸΠ Ρ] 85 ἔτι ἐἰ{. --τ ἘΠ π’ ἐπάλξεις 

βαῖνον. Ατϊδίαγχαθ : ἣ διπλῆ, ὅτι εἰ μὴ 
νοήσωμεν χρόσσας τὰς χλίμαχας, πῶς 
ἂν ἄλλως δύναιντο ἀναδαίνειν ἐπὶ τὸ 

τεῦχος: 

879. Ἐπικλῆα. Ἐριοϊὸς οϑὲ ἱποόππα, 
581. “Ῥέα, τλοποϑυ  ] 6 ΡΣ ϑγῃϊχὸβο. 
882. Χείρεσσ᾽ ἀμφοτέρῃς ἔχοι. Ὑ11οι- 

501, αἰ’ Ἀργὲ5 16 τη παβονῖῦ 46 Ὑ  ηΐβο : χει- 

ρί γε τῇ ἑτέρῃ φέροι. 1] Ρᾶγαΐξ ἀπ6 16}10 
ὁταϊδ, ἀνὰηρ ΑὙἸβίάσααθ, [ἃ Ιθοοπ νυ] ρσαῖγο. 

ϑολοίϊος ; ἐν δὲ ταῖς χοινοτέραις, χειρί 

γξ.... Οη ροιῦ ὑγὸ5- 1 θα ἀἰγθ, ἀνθὸ Ηθυῃο, 
4 6116 658 τοῦδ ἃ ἰαιξ ἱπορίθ, ΕἸ|6 δ᾽ ὁξαις 
5 8. ἀουθ. ρ] 5βύθ 1ΟἹ ῬᾺΥ πὸ ΘΟ πδΊ 0 ἢ 

ἰῷ ἐπεσσύμενον βάλε τείχεος ὑψηλοῖο, 
ῥ᾽ ἴδε γυμνωθέντα βραχίονα " παῦσε δὲ χάρμιης. 
ψ δ᾽ ἀπὸ τείχεος ἄλτο λαθὼν, ἵνα μή τις Ἀχαιῶν 890 

ἀδ ο6 'σαβ αιδ ΑἸαχ ἅνθὸ οὐ 6 ἔδγα Ηρο- 
ἴΟΥ, 41 ΡΥΘΠ πΠ6 ῬΊΘΡΓΘ. που 6 ΘΟΠΊΠῚΘ 
αη ῬΟΡΡΘΙ 5ου]ὸνϑ τιπ6 τοΐβομη : χειρὶ λαδὼν 
ἑτέρῃ. ὕΟΥΘΖΣ Ρ]ιι5 Ιὰ5, γϑὺβ 4δ2. 

888. Οἷοι νῦν βροτοί εἰσ(ι). γε 1ὰ 
ποίθ Υ͂, 804. 

384. Τετράφαλον. δόογεξ, Υ͂, 748, ]ὰ 
ποῖίθ 81 τετραφάληρον. 

886, Ὃ δ᾽ ἄρ᾽ ἀρνευτῆρι. 1.6 Ραϊϊρι- 
Ρϑθεί6 δγγίαφιιδ: ὃ δ᾽ ἄρα νευτῆρι. Οείίο 

Ιοφοπ π᾿ ἐδὲ σαΐιηθ ἴαυββθ. ἐονίξαρα: σἂν 1] 

6 5᾽΄σὶῦ ροϊῃῦ ἀπ πᾶρθιν, τηδΐβ ἀπ 
ῬΙοηρθιν. 

886. Ὑ Ψηλοῦ. Οπεῖ 65. ἕθχίθϑ ἀμ 1165 

ἀοππαΐθπρ εὐεργέος, οοπιρίαηϊ 56] θπηθπὶ 
ῬΟΙ ΤΡΟΙΒ. 5011}065. 

388. Τείχεος. Οπ ἰγαάεϊξ : δα 7)111}Ὸ, 

ἀπ παὰπὲ ἀπ παλιν. ΠῚ ναὰΐ τπϊθιιχ ἔαϊσο ἀέ-- 
Ρομάνθ οθ. ρόμι 46 ἐπεσσύμενον. ΝΙ- 
ΘΆΠΟΥ : ἐπεσσύμενον τείχεος, ἐπὶ τεῖχος. 

890. ἾἌλτο ἃ ροῦν 876 ὲ ΟἸαποιι5. --τ Λα- 
θών. ΟΠ ΞρὈΡοβ8 46 ΟἸδποιβ πὰ Ρὰ5 Ῥ6ῈΣ 
ἈΠΙ4αΘπιΘηΐ 46 1ὰ οὶ ἀθ5 ασθοβ, πιὰὶβ αὶ 
ἀῤοουναροιηθπὶ 465 Τυόγοπδ, Υ οἰὰ ροιν- 
{ποὸὶ 1] ἀἰβράγαϊε {πγεϊὶνοπιοπι. δϑολοίϊος : 

περ τολορ 



Ὁ 

ἫΎ ΠΎΉΉΉΥΥΉΉΉΉΉΉ Ύ  Ύ α  ρρυ τπῸΟ ΑΒ Ψᾳ.. 

[ΧΙΠῚὔ ΙΛΙΑΔΟΣ ΜΝ. ἀπῦ 

βλήμενον ἀθοήσειε, χαὶ εὐχετόῳτ 1. θήσειξε, χξτος 
9 

ἐπέεσσιν" 

Σαρπήδοντι δ᾽ ἄχος γένετο, Γλαύχου ἀπιόντος, 

αὐτίχ᾽ ἐπεί τ᾿ ἐνόησεν ̓  ὅμως δ᾽ οὐ λήθετο χάρμης. 
τ "ὦ Ὃ ΩΝ 3 “ λ “ νλλ᾽ ὅγε Θεστορίδην Ἀλχμάονα δουρὶ τυχήσας 

7 ᾿] 

νύξ᾽. ἐχ δ᾽ ἔσπασεν ἔνγος" ὁ δ᾽ ἑσπόιμενος πέσε δεν γοὶ 3 
δ νη ζοιν ξ ξεγχ ς Ψ' ὦ ἑσπομινος πεσε ΟΟυ 9! 305 

ΚΟ. 

Ἷ 
πρηνὴς, ἀμφὶ δέ οἱ βράχε τεύχεα ποικίλα χαλχῷ. 
Σαρπηδὼν δ᾽ ἄρ᾽ ἔπαλξιν ἑλὼν χερσὶ στιῤαρῇσιν 
ἕλχ᾽- ἡ δ᾽ ἕσπετο πᾶσα διαμπερές " αὐτὰρ ὕπερθεν 

τεῖχος ἐγυμνώθη, πολέεσσι δὲ θῆχε χέλευθον. 
Τὸν δ᾽ Αἴας χαὶ Τεῦχρος ὁμαρτήσανθ᾽, ὁ μὲν ἰῷ 400 

βεόλήχει τελαμῶνα περὶ στήθεσσι φαεινὸν 
ἀσπίδος ἀμφιόρότης " ἀλλὰ Ζεὺς Κῆρας ἄμυνεν 

παιδὸς ἑοῦ, μιὴὴ νηυσὶν ἐπὶ πρύμνησι δαμείη" 

Αἴας δ᾽ ἀσπίδα νύξεν ἐπάλμενος, οὐδὲ διαπρὸ 
ὶ 

ἤλυθεν ἐγχείη, στυφέλιξε δέ μιν μεμαῶτα. χρῦ 
Χώρησεν δ᾽ ἄρα τυτθὸν ἐπάλξιος ᾿ οὐδ᾽ ὅγε πάμπαν 

χάζετ᾽, ἐπεί οἱ θυμὸς ἐέλπετο χῦδος ἀρέσθαι. 

Κέχλετο δ᾽ ἀντιθέοισιν ἑλιξάμενος Λυχίοισιν " 
᾽ » ᾿ 5 .ῸὋ 

Ω Λύχιοι, τί τ᾽ ἄρ᾽ ὧδε μεθίετε θούριδος ἀλχῆς : 
3 

Ἀργαλέον δέ μοί ἐστι, καὶ ἰφθίμῳ περ ἐόντι, 410 
μούνῳ δηξαμένῳ θέσθαι παρὰ νηυσὶ χέλευθον " 

ἵνα μὴ τοῖς ἑτέροις Τρωσὶν αἴτιος γένηται 

δειλίας, καυχήσεως δὲ τοῖς Ἀχαιοῖς. 
8394. Θεστορίδην. ΑἸοπιδοπ, ΘΟ πηπι6 5 46 

ΤΠ βίου, βουαὶξ ἔρὸγο (6 (] 185, ἃ πιο 1 Π5 {16 
500 ρὸγο πὸ [ἀξ φα απ Ποιηοηγτηα 46 ΤΠ Θϑίου 

Ῥὸγθ ἀπ ἔατηθιιχ ἀθυΐη. ϑιυϊναπὶ ΑὙἸ σία 6, 
ΑἸωπᾶοπ π᾿ ἔζαϊξ μὰ5 ἰγὸὲγ ἀθ (δ]ο 5 : 

ἡ διπλῆ, ὅτι οὐ Κάλχαντος ἀδελφὸς Ἀλ- 
χμαίων, ἀλλ᾽ ὁμώνυμος, ἐπεὶ προσέθηχεν 
ἄν τι εἰς διάγνωσιν. Π 656 ντὰϊ αυΐη 
[γὸγϑ 46 (δ) 6] 5 οὐϊ ἀὰ ὀΐγ τὰπὶ νἸθ]ανὰ, οἱ 

ΟΠ πὶ Ἰθη6 οὐ ὙἹΡΟΌΓΘΙΧ ΘΈΘΓΡΙΘΓ. 

996. Ἑσπόμιενος. ... δουρί. ϑαγρέάδοῃ εϑ5ι 
αὶ θὰ5. ἃὰ την, Αἰοπιᾶοῃ 6ϑὲ δυῦ 16 Π11}". 

Τιὰ ἴάποθ ἀθ ϑαγρόδοῃ οϑδὲ βηϊγέθ ἐπ [6 
σΟΥ}5 Δ᾽ ΑἸοιθδοη, ϑαγρόάδοη νταπὸπθ ἰὰ 

ΙΆποο ; 1] προ ΑἸοπηλοπ ἀνθὸ 6116. ΑἸοπιᾶοη 

“μἱξ ἕω ἰαποο. 
396. Πρηνὴῆς;... ὙαΡΊ6, Κηόίαε, Χ, 

488 : « (οΥγδ [πη να] η115: 5, Π1ΓΠΠῚ ΘῈ ΡῸΡ 

« ἅγπὰ ἄθάργο, Ὁ 

400. Ὃμαρτήσαν (τε), αηιῦο “ἐρεῖ ἀ556 - 
ομἐΐ, ἀγατὶ ροχϊόέ ᾿ὮὯπ οἵ [᾽Δυῖγθ τῇ 

σΟὰΡ δὴ πηὐπιθ 6105. ϑολοίϊες ; ὁμοῦ χαὶ 

ὑπὸ τὸν αὐτὸν καιρὸν ἀφιέντες τὰ δόρατα, 
καὶ ἐπιτυχόντες. 

406. Χώρησεν. 1,ἃ ἸΙεφοη ἀπ πη η βου (6 
Ὑομῖ56, χώρησαν;, π᾿ ε5[ υἶππ6 ΘΡΡθασ 46 ο0- 
Ρἰϑίθ ; θὰ} 1] ΗἾὟΥ ἃ 4π6 ϑαυμόάοῃ (] 568 γείϊν. 

408. ᾿Αντιθέοισιν. « (εἔίο. ὀρ ῃὸϊο οὶ 
ΟΠ Γ 16, αἴ ΒΟΙΠ6, ρρ]ααόθ ἃ πῇ 

ΡδιρΡ]6. » Μαῖβ 1] π᾿ δϑὲ ρμὰβ8 ἴογε οχίλδου- 
ὁϊπαῖνο ἀθ νοῖν ἰοὶ 165 Τιγοΐθηβ8. ποιημηύβ 

ἀντίθεοι, {πλπα ποῖ5. ἀγΟΠ5 νὰ ΔΠΠΘιγ5. [65 

Αομόρης οἱ εἶ απίνοβ. Ῥθιιρ]65 ποπηπηόβ ὅῖο!ι, 
εἰἰϊνίπισ, ὀρὶτΠὸτο πὸπ πιοΐη5 ἸουπιαηρΘιι56. 

411. Παρὰ νηυσί, αἰ πανές, ΘΟπιπιθ 5} 

Υ γαῖ παρὰ νῆας. 



450 ΙΛΙΑΔΟΣ Μ. ἡ ἐγὴ 

9.ν. 5» »" ῸὋ 7 

λ᾽ ἐφομαρτεῖτε " πλεόνων ὁέ τοι ἔργον ἄμεινον. 
“ ᾿.  ΟΧΟν ε δ, λ}) 

Ὡς ἐφατ᾽ " οἱ ὁὲ ἀναχτος ὑποόῤόείσαντες ὁμοχλὴν, 
ἰὸς. πέῤοισαν βουληφόρον ἀμοὶ ἄ μᾶλλον ἐπ ἄναχτα. 

Ἀργεῖοι ὁ ἑτέρωθεν ἐχαρτύναντο φ ἄλαγγαῦ, 415 

τείχεος ἔντοσθεν, μέγα δέ σφισι ἐὐηατο! ἔργον. 

Οὔτε γὰρ ἴφθιμοι ΔΛύχιοι Δαναῶν ἐδύναντο 
ὶ ὶ 

τεῖχος δηξάμενοι θέσθαι παρὰ νηυσὶ χέλευθον, 
“ ΩΣ ᾿ ᾿ , ὦ 

οὔτε ποτ᾽ αἰχμηταὶ Δαναοὶ Λυχίους ἐδύναντο 

τείχεος ἂψ ὥσασθαι, ἐπεὶ τὰ πρῶτα πέλασθεν. 490 

Ἀλλ᾽ ὥστ᾽ ἀμφ᾽ οὔροισι δύ᾽ ἀνέρε δηριάασθον, 

μέτρ᾽ ἐν χερσὶν ἔχοντες, ἐπιξύνῳ ἐν ἀρούρῃ, 
4: Ρχ ἘΑΤΑΝ »» 5. 78 Ἃ ὦ Η͂ ὥτ᾽ ὀλίγῳ ἐνὶ χώρῳ ἐρίζητον περὶ ἴσης 
ἌΣ ΡΟΣ Χ Ν μδν (λξ Α͂ ς δ᾽ ὑ ΕΥ̓Ξ τ οἱ ἘῚ 
ὡς ἄρα τοὺς ὁιέε ἘΣ ἐπάλξιες" οἱ δ᾽ ὑπὲρ αὐτέων 
Ἂ ξ : 
σήουν ἀλλήλων ἀμφὶ στήθεσσι βοείας ἡ 5 
5 Ὁ ὙῸ ῊΡ .» 7 , ἀσπίοας εὐχύχλους λαισήϊά τε πτερόεντα. 

Πολλοὶ δ᾽ οὐτάζοντο χατὰ χρόα νηλέϊ χαλχῷ, 
ΚΕ δε ΥὙΈ ΛΗ ἈῈΣ ἜΑ 
ἠμὲν ὁτέῳ στρεφθέντι μετάφρενα γυμνωϑθείη 

Ν » ἌΝ ἥδαν 

μαρναμένων, πολλοὶ δὲ ἀπε ν ες ἀσπίοος αὐτῆς. 

Πάντη δὴ πύργοι καὶ ἐπάλξιες α 

412. ᾿Ἰϑφομαρτεῖτε. [6 τηᾶπιιδουδ ἀ6 
Δ θηῖβ6 ἀοηπο, ἐφουσρτεῖτον. Ο᾽ 6δῖ ργοθὰ- 
Ὀ]οπηθπΐ ἅπθ ἰδοῦ 6 Ζόποδοϊο : οἂν 26- 

ποΐοῖθ. αἰ δου! οπ πατῇ ᾿᾽θιηρ] οὶ ἀτπι ἄπ]. 
416. Σφισι ἀέξδίρπα ἴουῦ ἃ 1ὰ ἴὉ15. 168 

Οτθοβ οἱ 165 Τυγοίθηβ: οἱ μέγα δέ σφισι 
φαίνετο ἔργον 5Ἰ5η186 : πεαρτυιγι φΘγῸ {ἐς 

(μερίς ιιθ) 56 οἠγάεγεναξοριι.  ογο ΧΙ, 734. 

420, Πέλασθεν ρΡοιν ἐπελάσθησαν : 15 

5 ὁιαιθηΐ ἈΡΡΥΟΟ έβ. 
421. Ἄμφ᾽ οὔροισι. ογοῖ ἰὰ ποῖθ Χ, 

951. Π γὰἃ ἀπὸ ᾿ππᾶρο ἄδη5 ἀμφί(ί). 1,65 
ἄδιχ ἀνθιυϑαῖνο5 δοηΐ ὁπ ἴαοθ ᾿ἤἰτιη 46 1᾽τι- 

6, ΘΠδοιιη 51} 588 ργορνιόϊζό, Τὰ ρα υοίϊοη 

εἶδ “ηπίδϑιις οοῖ ᾿πϑα[Πδαπῖθ. 

432. Μέτρ(α). --- ̓ Εππιιξύνῳ. διολοῖϊος : 

τοὺς γεωμετριχοὺς χαλάμους" ἐπιξύνῳ 
δὲ, χοινοὺς ὅρους ἐχούσῃ. [1.65 ΠΊΘΒΙΓῸΒ 

ἀοπὲ 1] οϑὲ 4αἊϑΠΟΠ 56 πομηπηδιθηΐ ἀοόηδ5, 

56] 0ῃ 165 ΑἸθχδπάνηδ5: οἱ ᾿'δοὸπο ὀξαΐς τἀπὸ 
εἰδοογηρθάα, ἀπ Ῥονο 6 46. αἰχ ρὶθά5, Επ- 
5141Π6: μέτρα δέ φασιν ἐνταῦθα οἱ πα- 
λαιοὶ τὰς τὴν γῆν μετρούσας ἀκαίνας. 

ἵματι φ φωτῶν ηϑ0 

439, ᾿Ολίγῳ ἐνὶ χώρῳ. Δόποάοϊα. ὀον]- 
νὰ, ὀλίγῃ ἐνὶ χώρῃ. --- Περὶ ἴσης, 50115- 

οηἴοπάπ μοίρης, οὐ φαρίαυθ οἰοθα α᾽ ἐφαϊ- 

νά]οπῦ. Ευδίαίηο : τὸ δὲ περὶ ἴσης δηλοῖ 

τὴν ἰσομοιρίαν. 
42ὅ-436, Δήουν.... ΝονελΎ, 452-458 

εἴ ἴὰ ποῖα δι λαισήϊα. οἱ Θποοτα [68 
ΑἸοχαπάνιπϑ ᾿πϑιϑίαιθηΐ 5ὰν ἴὰ αἰ 6 θηο6 ἀ65 

ἄθιχ ϑουίθβ 46 βου θυ 5, οἵ 115 γόρόϊαϊθμς 

Ἰον δχρ]ϊοαίίοπ 46 λαισήϊα. «ϑολοίϊος : 
τὰ χαὶ τῇ λαιᾶ δυνάμενα πάλλεσθαι 
ἀσπίδια. 

498, Ὃτέω, νεἶρο ὅτῳ. 1.ἃ 4αλπεῖξό οϑὲ 
]ὰ πιδιθ, μὰν [6 [αἱξ ἀθ ἴὰ δυπίχοβο, Νοιιβ 
βανοηβ ὅπ [65 Αἰθχαηάνη5. θνό[ένγαϊθηϊ 

ΓΟΥΠορταρμο ὅτεῳ, οομηπιθ Ρ]115 ΘΟΠ ΟΣ ΠΙΘ 

ἃ ἰὰ Ἰλη σα ΡΥ Ἰ ΠΗ Εν ; ον οἢ. γοῦν 16 τηοΐ 
ἀπ Ηοιπὸγο ἄγνος ]ὰ ναΐθαν απ ἃπαραβία, 

»ϑολοίϊος.: Ζηνόδοτος ὁτέῳ, καὶ ἐμφαίνει 
“Ομηριχὸν χαραχτῆρα  χαὶ γὰρ ἀλλαχοῦ 
φησί: τῷ ὁτέῳ τε πατὴρ χέλεται. 
16 Ῥαβϑᾶρθ οἷϊό 56 ἵγοιινο ἀδη8 1 Ὁ γϑθόε, 

{|...1.2. 

ερηα τ ΙΗ 



[Χ1Π] ΙΔΙΆΔΟΣ ΜΝ. 4 ω. ΄ι 

ἐρράδατ᾽ ἀμφοτέρωθεν ἀπὸ Τρώων χαὶ ᾿Λλχαιῶν. 

Ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ὡς ἐδύναντο φόθον ποιῆσαι ᾿Αχαιῶν᾽ 

ἀλλ᾽ ἔχον, ὥστε τάλαντα γυνὴ χερνῆτις ἀληθὴς, 
ἥτε σταθμὸν ἔχουσα χαὶ εἴριον ἀμφὶς ἀνέλχει 
5 , » Ὰ ᾿ εἶ Μ ἰσάζουσ᾽, ἵνα παισὶν ἀεικέα μισθὸν ἄρηται᾿ η8ὅ 
[Ὶ Ξ Ἁ - ΕὝΡΆ., »" 7 ε 7 έ 

ὡς μὲν τῶν ἐπὶ ἰσα μάχη τέτατο πτόλεμοός τε, 
“π“οἰν ν᾽ ὅτε δ Ζεὺς χὺδ ς ἵ ἐ: δ). 1 ἘΣ δὴ τοῖν οτε ἢ ξὼως χυοος τ τερον τὐλχοξι οὐλχξν 

»Ἃ ΠῚ “ " Ε -" 32 -- Πριαμίδη, ὃς πρῶτος ἐσήλατο τεῖχος Ἀχαιῶν. 
Ἤϊνσεν δὲ διαπρύσιον Τρώεσσι γεγωνώς" 

ω -- ΠΑΡ ἡ ν ΠΥ ΥΝ, Ορνυσθ᾽, ἱππόδαμοι Τρῶες, δήγνυσθε δὲ τεῖχος 80 

Ἀργείων, χαὶ νηυσὶν ἐνίετε θεσπιδαὲς πῦρ. 
Δ ἂΓ ῳ εἣΦ] ᾿ ᾿ 

ὃς φάτ᾽ ἐποτρύνων. οἱ δ᾽ οὔασι πάντες ἄχουον, 

ἴθυσαν δ᾽ ἐπὶ τεῖχος ἀολλέες " οἱ μὲν ἔπειτα 
. “) . ΝᾺ ᾿ 

χροσσάων ἐπέδαινον ἀχαχμεένα δούρατ᾽ ἔχοντες. 

481. Ἐρράδατί(ο). 1.65 ργΔΙητη ΓΘ Ὼ 5 
ΒΥΘο5. βιυρροβαϊθπὲ 1ὰ ἴουπιθ ῥάζω Ρῥοὺν 

ῥδαίνω. Μαὶβ 16 Ραγίαϊξ ἔρρασμαι οι ἔρρα- 
ὅμαι 568 τἶγα 46 ῥαίνω πιόπιθ, 0581 θΊθη 
46 16 ρᾶγίαιξ χέχασμαι 46 χαίνυμαι. [ιὰ 
ἴοσπιθ ἐρράδατο ε5ὲ Ρουν ἔρραδντο; ἔρρα- 
σμένοι ἧσαν : ἐϊαϊοπξ πηοι]]65, ὀξαϊθηΐ 
Βαϊσπόβ. --- Οπγέϊι5. τὰρρογία ἃ [ἰὰ πηδπλθ 

γϑοπθ ἄρδω, ἐρράδαται εὲ ῥαίνω. ϑεἴοπ 
ἴὰ], δαίνω ρριυϊ- ὄϊσα γυὰπιθπό ἃ 1 [Ὀυ πη 
ῥάνδ᾽ω. Μαῖϊβ 11] πθ σϑροιβ586 ρμοϊπΐ }580- 
Ἰαπιοπὲ 1 ΟΡΙπίομ. ααΐ δάπιοὶ οὶ, ΘΟΠΊΠΗΘ 
ἄλπ5 χαίνυμαι, ἐχέχαστο, 16 ἐμαπροιηθηΐ 
ἀς ὃ επ ι. 

4852, Φόθον ποιῆσαι; ἴαϊγε 1ὰ [χ116 : πιδῖ- 
ἴτ6 δῃ {α1ΐ6. 1,6 πηοξ φόδος, ἀὰπ5 Ηομπηὲτο, 

5ΙσΉ1ῆ6 Του] ΟΌ 5. ἰὰ {πἰΐ6. ΑὙἸβίασ αι : πᾶν - 
ταχοῦ ὁ ποιητὴς φόδον τὴν φυγήν φησι. 

4538, Ἔχον. 115 Τοπαϊθπὶ : 115 88 πηδ]ηΐο - 
παϊοπί. --- Χερνῆτις, νἱναιξ ἀπ γᾶν αι 46 
565 Πηλῖη5. Πιάγπιθ : ἣ ἀπὸ τῶν ἔργων 
τῶν ἰδίων χειρῶν ζῶσα, ὅ ἐστι μισθοῦ 
ἄλλοις ἐργαζομένη. Οηα τἀρρογίθ ἐ6 πιοῦ 
ἃ χείρ εἰ ὀνίνημι. --- ᾿Ἀληθής, νγαῖθ : 4αϊ 
π6 πηθπὲ ροϊηξ ; 4αἱ π6 ἰγοῖηρθ ροϊηῖ; 40] 

τηθὲ ἰὰ Ἰαβῖθ “τηθϑασο, μϑδϑολοίϊος : δικαία 
καὶ ἀχριθής. Τιὰ Ἰαϊπ δὲ 16 ροϊ45 586 θὰ- 
Ἰὰποοσοπΐ δχδοϊοπιθηῖ, 1.ἃ οομηργα 50} 

Ρουΐθ πὶ φαθπηθηῦ δὰν [Ἰάἀ66. ἀθ ραγίαϊτο 
ὁρατέ. ΤΟΙΣ 16 τοδί θδὲ απ ἀδνθὶ ορρθμηλεπῖ 
Ροέξιψαε. ὙΊΡΡΊΘ 5᾽6ϑὲ βδοῦνθηι 46 ᾿᾿πηὰρ 6 
ἐς 1ὰ ἰφιηπηθ Ἰαοχίθιβθ, θῃ ρεϊσπαπί 1 6πι- 

ῬΓθβϑειηθηῦ 46 Ὑαυϊολη ἃ 56. πιρίϊγθ αὶ 
ἴγανα} ἀνδηΐξ [Δ 6 (ξπόϊάο, ὙΠ, 408) : 

«νννν 4αππι ἔδιηῖπαὰ Ὀ ναι), ΟἿ τΟ]ΘΓαΓΟ 

« 60|0 ν]ΐαπι ἰοπαΐαιθ Μίπουνὰ Τπηροϑβίταπι, 

« οἴπογθπι οἵ ΒΟρ το 5 βιιβοῖίας ἰρπθ5, Νοο- 

« ἴοια. δ ἀθη8. ΟΡϑυΪ,... οαβῖαπι αξ 5ΘΓΥΔΤῸ 
« Θαθ 16. ΟΟπ]πρὶθ. οἱ ροϑϑὶς βρᾶννοβ δάιι- 

« Θ6γ6 παῖΐοβ. » -- ᾿Αμφίς (465 ἀδθυχ οὐϊόϑ : 
51. [65 ἀθαχ ρ]αϊθαιχ) ἀόροηὰ ἀο ἰσάζουσα, 

ὁρα!δαηΐ, ---- Ἀνέλχει, 6116 εἶνα δὴ παπέ : 

6}16 ἰὸνβ θη μαπξ:; 6116 [αἱξ πηοηΐθυ 165 ἀθιιχ 

ὈΪαἴθαυχ ὀφαλγόβ ; 6116 ρὸβο. Ἐμϑίαιο : 

τὸ δὲ ἀνέλκειν χυριωτάτη λέξις ἐν- 

ταῦθα, ἧς ἀνάπαλιν χαθέλχειν, τὸ 

χάτω ῥέπειν. 
480. Ἀειχέα, ᾿Ἱποοπυθπδηΐ : Ρδῖ ργοροῦ- 

Πἰοππό ἃ ἰὰ ρεῖπθ:; ρἰτζουαθ]α: τηἸβέγα] 6. 

ϑολοίϊος : εὐτελῇ καὶ οἰκτρόν. Θυρο! 65 
ἉΠΟΙΘΠ5 ᾿ἰδαϊθηϊ ἀνειχέα, Τα π6 Ρϑαΐ ἀ15- 
Ῥαΐεν (ρᾶγσοθ 416 1 ̓Οανγιὸσο δ᾽ θδὲ πϊδ8. 6 
γὸσ!θ ρὰν 1 ἐχαοταάα 46 1ὰ με656ε). Ναϊ5 1] 
εϑὲ ὀνιἀθηΐ 46 ἰ6 ροζίθ ρόμπηϊτ 5 16 ϑογῖ 

ἀδ 1ὰ [εἰθπὴθ ρέθνσθ, οοπάδπηηό ἃ {γὰνὰ1}- 

ἴον ροὰν ἁπίγαϊ. 

487. Πρίν γ᾽ ὅτε δή, απέῤψιανι, ἀνδιὶ 

416 : ιδααΐδλα τποπηθπηΐ οἁ. 
439. Γεγωνώς οομμρ!ὸϊε ἤῦσεν. Ἡδοῖον 

ΟΥΙΘ ἰγὸβ-οτῖ, (6 τηὰπίὸγο ἃ 56 [αἰτὸ θηΐθῃ- 

ἄγ, γογο ρ᾽ι5. πᾶμε Ϊὰ ποῖθ ἀπ νϑὺ5 907 

80} γεγωνεῖν. 

444, Κροσσάων.... Ζόποάοϊα ἀοπηαῖξ 
απἰγοιηθηΐ ο6 νοῦ5 : Κροσσάων ἐπέδαινον, 



4δ8 ΙΛΙΑΔΟΣ Μ. [ΧΠ] 

Ἕχτωρ δ᾽ ἁρπάξας λᾶαν φέρεν, ὅς ῥα πυλάων 5 

ἑστήχει πρόσθε, πρυμινὸς παχὺς, αὐτὰρ ὕπερθεν 
"Ἐν “ ᾿ Ὰ νκ») δ 3ϑν δ, 5 
ὀξὺς ἔην" τὸν δ᾽ οὔ χε δύ᾽ ἀνέρε δήμου ἀρίστω 
ς «ἢ ; », ΕῚ ,. 5 ῥηϊδίως ἐπ᾽ ἄμαξαν ἀπ᾽ οὔδεος ὀχλίσσειαν, 
οἷοι νῦν βροτοί εἰσ᾽ " ὁ δέ μιν ῥέα πάλλε χαὶ οἷος. 
Τόν οἱ ἐλαφρὸν ἔθηχε Ἱκρόνου παῖς ἀγχυλομήτεω. 60 
Εὖ δ᾽ ὅ "ΞῈ "Ἄ ς “ Ἐσ να ἥ “7 “. 
)ς ὁ ὅτε ποιμὴν ῥεῖα φέρει πόκον ἄρσενος οἰὸς, 

χειρὶ λαῤὼν ἑτέρη, ὀλίγον δέ μιν ἄχθος ἐπείγει" 

ὡς Ἕχτωρ ἰθὺς σανίδων φέρε λᾶαν ἀείοας ς “Εχτωρ ἰθὺς σανίδων φέρε λᾶαν ἀείρας, 

αἵ ῥα πύλας εἴρυντο πύχα στιδαρῶς ἀραρυίας, 

διχλίδας, ὑψηλάς" δοιοὶ δ᾽ ἔντοσθεν ὀχ ες "55 

εἶχον ἐπημοιδοὶ, μία δὲ χληὶς ἐπαρήρει. 
Στῇ δὲ μάλ᾽ ἐγγὺς ἰὼν, καὶ ἐρεισάμενος βάλε μέσσας, 

ΠῚ ἊΝ Ἃ ω͵ ] ἔν ἢ ΄ 7 " 
εὖ διαδὰς, ἵνα μή οἱ ἀφαυρότερον βέλος εἴη. 

Ῥῆξε δ᾽ ἀπ᾽ ἀμφοτέρους θαιρούς " πέσε δὲ λίθος εἴσω 

βοιθοσύνη, μέγα δ᾽ ἀμφὶ πύλαι μύχον οὐδ᾽ ἄρ᾽ ὀγὴ 460 ( ἢ, μέγ μῳ : μύχον" οὐδ᾽ ἄρ᾽ ὀχἣες 

ἐπεὶ θεοῦ ἔχλυον αὐδήν. --- Κροσσάων. 
ὙΟΥΩΖ Ρἷι5 Βαὰΐ ἰἴὰ ποῖθ ἀπ γϑὺ8 258, οἵ 

66116 ἄτι νϑὺ8 970 5} ἐπ᾽ ἐπάλξεις βαῖνον. 
447-449. Τὸν δ᾽ οὔ χε.... ΙΡΡΊΘ, 

πόϊάο, ΧΙΙ, 897 : « ϑάχαμπι δη αι), 
« ἴηρθη8,... ΥἹΧ ΠΠπ4 ἸΕοΕ 15 56Χ σϑυνυὶοθ 

« 5001" 6ηΐ, Οπα]1ὰ πιπς Ποταϊπιιπὶ ργοά ποῖ 
« οογροχὰ [611ὰ5, ΠΠ|δ τπᾶππὶ ταρίαιῃ ἴγα- 
« Ρἷάα τουαθραΐ 1π ᾿οϑέθπῃ, ΑἸΠΟΥ ἰη50}- 

« βΡ6Π85 δ Θυγ811 ΘΟΠΟΙ 15 ΠΕΓΟ5. » 
450, Τόν οἵἱ.... Ἴογ5 πιαγαό ἐδ 1᾽0}06] 

ἀλπ5 16 τηδηιβου δ 46 δ ηῖβθ. ΑὙιδίγααθ : 

ἢ διπλῆ, ὅτι ἐχλύει τὴν τοῦ βαστάζοντος 

δύναμιν. χαὶ Ἀριστοφάνης θέτει, Ζηνό-- 
δοτος δὲ οὐδὲ ἔγραφεν. Οπ μθαΐ οομῖο85- 
ἴον 1ὰ υϑύϊοα ἀδ 1᾽ αἰ μόϊοβθ. (δ ἢ ̓ 6δϑὲ μὰ8 πᾶ- 
{ἀν ]]θιηθηΐ 4υ Ηδοΐου τπᾶπόοανγο ᾿᾿ἔπουτηθ 
ΠηΆ5856. ἄνϑο ἴὰ [Δ01}1Π{6 “6 νὰ βίρμπαϊον 1ὰ 
ΘΟΙΠρΡΑΥ 150}, ΠΥ ἃ ὯΠπ6 [6 ἀΐνιο, (εἴα 
116. Π6 χα θαῖδδο θοϊηΐ ἰ6 μόροϑ; 6116 16 τϑ- 
ἰὸν ἅτ οομίγαϊσο, ῬοῦΡΖαΟΙ Ἡοπιὸνο πἶδλα- 
Ρα10-1} 095 ἀ1Ὸ 46, 51 Ἡσαΐου [10 τιη τἱνὰ - 

ΕΘ, ο᾽εδὲ 6 Τυρῖΐον 1 νου} 

462. Μιν.... ἐπείγει, ἐμην ρμ'δμιέ, 16 

ΟΠ ᾶνρ6 : Ρὲδ586 δ [αἱ. (δ ἰαγάθαιι δϑὲ ρόοιι 
[πὰ] ΘΟΙΏΠΙΘ ῬΥΘΘΗΠ16 γἷδπ, 

48, Σανίδων. (δ. 5οηΐ (65 τἷ5, 405 
Ραμ 65, ο᾽ ἐδ ἃ ἀν. 165. ας[ἀη15. ἀθ ἰὰ 
Ρουθ. ϑολοίίθ5 : τῶν θυρῶν. 

4ἀδὅ, Διχλίδας,δέΐονος, ἃ ἀοα}}]6 ας ηξ, 
ϑολοίϊος : διθύρους. 

456. Ἐΐχον, ϑου5.Θηΐεπάα τὰς σανίδας : 
γοίθπαϊθηξ 165 Ρ] ΠΟ 65, ο᾽ δι τὰ-τ- ἀνθ ἔου- 
πηαϊθηΐ 165 ᾿αϊδηΐϑ5. --- ἘἜΠπημοιθοί, 56 ονοἱ - 
βαηΐ, [65 ἀθὰχ ὈΆΥΥ65 56 Οὐ βαιθηΐ πὶ τ] 161] 
46 ἰὰ ρογΐβθ, οἵὰι, Ῥοι μάγ] ον Η]11ι5 ὀχαοίο- 

πιθηϊ, 5Ὑ τα] οἱρπαϊθηῖ; δὲ ἀπ6 οἰανθίίο [05 
ἔϊχαῖϊ ᾿πὸ ἃ }΄απῖγα, δολοίϊος : ἐς μέσον 
συνάπτοντες. ΗδΥπΒ : « Ῥο νϑοΐθϑ8, πρὶ ὴ- 
« 416. δχ Ῥοβίθιι5. 1 Ππ|1ι88. 561 Ῥογία ῃγὸ- 
« ἴθηϑὶ, βθαθ χορ θπίθβ ἴῃ πιθάϊο, τιπὸ 

« Ῥαβ5010 σομεϊποραπίαν, » 
458. Εὖ διαδάς, ἀγαπὲ υΐθπ ἐοαγεό 165 

7 Π1}068 : ἃ ἀπῇ ΡΥῚ5 ὯΠ6 ΡΟΒΙ ΟΠ. ἴθυπιθ, ΟἾ ϑϑῖ 
66. 46 Τγυϊέθ υθοοπημηαπᾶθ ἃ 565 5βο] ἀαἴδ, 
Π, 21 : Ἀλλά τις εὖ διαδὰς μενέτω ποσὶν 
ἀμφοτέροισιν. 

4569. ᾿Αμφοτέρου: θαιρούς;, 165 ἄδιιχ 
δοπάϑ : 165 ροπάϑ 4ὰ παὰΐ δὲ οθιχ ἀπ [)ὰ5. 
ϑολοίίες : τοὺς ἄνω χαὶ χάτω στρόφιγγας. 
6 σομπά ὀἐἴαϊι ἔχό ἃὰ Ἰ»αϊταμ! ππόμηθ, δὲ ποὺὴ 
Ροϊηῦ ἃπ Ἰααρθαρσο Ὧ6 ἰὰ ρογίθ. [ἃ μΡουῦῖθ 
τοῦνηδ1ῖ γ 6] πχθχιῦ δ.) 865 ροπς. 1,65 ἀθιχ 
Ἰναϊταῖ5. 86 Ὀυῖβθῦ : 11 ἰαιὲ ἀπο οπΐθπάνο, 
Ρᾶν ἀμφοτέρους θαϊιρούς, 165 ἀθιχ ρσομάϑ 6 
οὔάχαθ Ῥαϊίαμῃΐ. 

460, Μύχον μοι ἔμυχον (6 μ056, 
ἐμυκχῶντο) : πιιρἰϑϑαϊθηΐ, σιν θηΐ, 



ΚΜ ΎΦ 

[ΧΙ] ΙΛΙΑΔΟΣ ΜΝ. ἀὸδθ 

ἐσχεθέτην, σανίδες δὲ διέτμαγεν ἄλλυδις ἄλλη 
λᾶος ὑπὸ ῥιπῆς. Ὁ δ᾽ ἄρ᾽ ἔσθορε φαίδιμος ἝἝχτωρ, 

γυχτὶ θοῇ ἀτάλαντος ὑπώπια᾽ λάμπε δὲ χαλχῷ 

σμερδαλέῳ, τὸν ἕεστο περὶ χροΐ δοιὰ δὲ χερσὶν 
Δ ὦ » " 5 ’ 5 ω 

ὁοὺρ᾽ ἔχεν. Οὔ χέν τίς μιν ἐρύχαχεν ἀντιδολήσας, 68 

νόσφι θεῶν, ὅτ᾽ ἐσᾶλτο πύλας" πυρὶ δ᾽ ὄσσε δεδήει. 
Κέχλετο δὲ Τρώεσσιν, ἑλιξάμενος χαθ᾽ ὅμιλον, 

τεῖχος ὑπερόαίνειν᾽ τοὶ δ᾽ ὀτρύνοντι πίθοντο " 

αὐτίχα δ᾽ οἱ μὲν τεῖχος ὑπέρόασαν, οἱ δὲ χατ᾽ αὐτὰς 

ποιητὰς ἐσέχυντο πύλας. Δαναοὶ δὲ φόῤξηθεν 410 
Ὁ Ἢ ΄ “ Δ᾽ 9 Ὁ ΩΝ νῆας ἀνὰ γλαφυράς" ὅμαδος δ᾽ ἀλίαστος ἐτύχθη. 

464. Διέτμαγεν, 56 δόραγόχοηϊ. ΟΥ̓ Ζ 
ἴὰ ποίθ 1, ὅ84, 

408, Νυχτὶ θοῇ ἀτάλαντος ὑπώπια. 
1 ϑ᾽ασις ἀθ Τ᾿ εἴποι αὰ Ἰμϑρὶνο 1 ἀβϑρθοῖ 
ἀἨἩδοῖου, ογοζ ἰὰ ποίθ 1, 47. Αὐϊβίαν- 

416 : ἣ διπλῆ, ὅτι τὰ φοδερὰ νυχτὶ 

ὁμοιοῖ, 16 πιο ὑπώπια 5:ρπιΈ6 ργόρτο- 
πιθπΐ, 66 ψιιὶ 65ὲ δοιι5 65 γομα,, ἰὰ γόρίοῃ 

Βοι5- ου]αῖνο, ἰα μα ἀὰὰ νίδαρθ, [οἱ, 

οἶθδὲ 16 υἱϑᾶρβ τηδηχθ, «ϑολοίϊες. : τὴν 

πρόσοψιν" ἀπὸ μέρους τὸ ὅλον. Τ)η5 ἰὰ 
ἰᾶπριιθ ογάϊπαῖνο, ὑπώπιον 5ισῃῖῆθ ἀπ6 
ΠΠΘΌΓΕΡΙ55 6. ἃ [᾽61}: πιᾶ]8 [65 τηέξάθοῖῃ5 

Β΄ Θο5 Ργδπαϊθηΐ 66. πιοΐ ἀδπ5 16 561Π5 ἐΐγ-- 
πιο] οσίαιιο, 

4θὅ, Οὐ κέν τίς μιν ἐρύχαχεν, νερὸ 

οὐχ ἄν τίς μιν ἐρυχάχοι. δολοίϊος : ᾽Αρί- 
σταρχος, οὔ χέν τίς μιν ἐρύκαχεν. 

4607, ᾿Ελιξάμενος καθ᾽ ὅμιλον, ἐοπνογ- 
σις αὐὦ ἐμρϑαηι, 5 ὁϊαπε τουῦχηό νοὶδ ἰὰ 
ἴουϊο, 

470. Ποιητάς ((ιοέα5) ἀνθὸ 1466 ἀἾοχ- 

ΘΘΙΙΘ ποθ : ἀρ δίθπηθηΐ ἔγανα}}} 665, 
47|. Ἀλίαστος, 4υὶ πα οὐ ρὰ5, ο᾽ οδἔ-ἃ- 

αἰν6 ἱπηΠΊ6 88, 88η5 ἤηῃ, ϑδολοίϊθς : ἀμετά- 
τρεπτος, ἄπαυστος. --- Οα. ρμουΐ δάἀπιῖνοι,, 
ἰοῖὶ δομπλπηθ Ρυθϑαι6 ραυίουϊ, Πἢἅγὲ ἀνθὸ 16- 
406] 165 ΑἸοχαπάνιπς οπὲ οΠοἰϑὶ ἰὰ βοὸπο ἢ -- 
πᾶϊθ ἄτι οΠαπί, (δ. τ }0]6ατϊ ἀθ Ἰ᾽ πουρσὶο 
ἀἬροϊου δὲ 46 1 δβμνδ } ϑϑοπηθηΐ ἃ Θὰ πηΡ0 65 
ΟΥθοβ δδὲ ὑπ 465 Ρ]115 58 5155 15 41} Ὑ αἷΐ 
ἀδη5 1 7ἰἱαάε. 

ΕΙΝ 0 ΡΒΕΜΙΒΕᾺ ὙΟᾺΜῈΕ.- 
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ΤΑΒΙΝ ΠΕῈ5. ΜΑΤΙΚΒΕΒ 

0 ΡΆΕΜΙΕΒ ΥΟΙΌΜΕ, 

ΙΝΤΆΟΌΌΠΟΘΟΤΙΟΝ Αα 1 1Γ1..ῈΕ. 

ΘσΠἸΠΑΡΙΤΕΕ 1. 

ῬΡῬΕΕΜΙΕΒΒ ΤΆΑΥΑῸΧ ῈΒ5 ΟΕΒΕΟΞ, 

Ρηρο5 

Κὰρ!εταθηΐ ας ἰὰ γέοϊϊαϊϊοη ἀθ68 Ραπαϊμέμέε5...... πα τὶ ψή νει οξὰ .- ν Ι 
προς ΦΥ͂ ΡΉΉἘΤ ἡμ ΠῚ 

Ριβιϑίγαϊβ, Ηϊρράγαχιθ, Ουπόέιμαβ. . .. . «ον ἰὸς ϑν ἡ τ δ ΎΤΗΙ ὙΡῚ Ιν 

οὔτις ΒΡ σΝΥ  ΥΉΉΣ ΨΥ ΤΥ ΤῊ Υ 

ΤΠ βογιρίϊομ Ὧ65 ῬΓΘΠΏ16).8 ΠΠΔΠΙΙΒΟ 15. ΘΟΙΏΡ οἵδ... 6 νον νον νειν σννν ..9 νΙ 

ΠΝ δ οὐνον, νον πτ0 ὕὕ. γος νος ον ἀνα νὰ ἜΣ ὙΠῚ 

Εαιιοπβ. ἀ65. νὰ} ]65...ν ν νον τς ρα τὰ τ προ ἐν τ τ οπιν τ: ας τὺ ΙΧ 

ΓΤ Πιαάς ὁ ἰ᾿ Ηέϊϊσοι.. . ...ς, ταν δ Ρ᾽ δ᾽ τὶς ὁ ἐπε τς τις δ᾽ το τ ἜΡΓ τς ΤῈ ΧΙ 

ἙὰΝ ἀρυόξον, εν, ΡΣ ΘῈ προ ΤῊΣ ρεν πιο ερϑ τυ ΧΙν 

ΟΝ τ προ νυν τς μα τα τοῦ αρο βσιος ἀν υα ὲς εἈναβννϑι δί αν χιν 

Βιοτέδοβο αν δοῖπεθ.., ος. . 0... ὁ... οος ἜΣ ΤΉ ΧΙΥ 

Ῥδοτδνοπο οἰ ἈΣΤΒΓ ΘΟ δ ἡ οἰ οίξτοις τ οἱτουτοκοὶς ὧν, δια, εἰνιϑεν τ πὴ ν : ΧΙΥ͂ 

[,65 ἀϊαβοόναϑίθβ οἱ 1α ἀϊαβδοῦνθ,. . ον ον νον ἃ οὐδο ϑἰονεον Ε γυ. τν, κίον ΧΥΙ 

Ηοιμπηὸγα εἴ 165 Ῥγθ ΠΏ Ιεσβ ΡὨ]ΟΒΟΡ65... «νυν νυν ἐκ νεννν ΣΣΗΕ δου δο ἐενις “Ὁ ἈΎΤΕΙ 

Ὁ ΠΠ ΠΟΥ 9865. ο .........(.0..0- π᾿ -: ΘΟ ροτοττς τ εὐ ρν το ΧΙΧ 

δα Εἰδεδοργαρῆδει,, .......0.9. {ἀν οος δἰ ἴτο εἷς οὐδ ροὶ αὐ τρο θές οὴρ στωνλδιθρνς ΧΧ 

[4 οὐἰψυς 46 Ρ]αΐοη. .... . .. .. ΒΥ ἘΝ ἀντ εν. τιν ΓΙ: οἰ Ἀν πον αν: χρνρσνα ΧΧΙ 

πδδνο Νυνί θοοῦν δ᾽ Αὐιαβοῖν᾽ ᾿ς. Ὁ, λές οος ς υαγεῦδοκεν ἐβουνὴ ΧΧΙΙ 

Ἐπ ἐνοτατριοι δε. ἰδα λυτυνοί "νον. ὉχώὉ...0.ὃ.ὁὁἐον ἐν σον να ὐρὰ ἐωνὰ εἰ λεΐς ἀρ αυθ α 

τ ΤΩΡ ς «ὐπῖν αν τονε εν Ζ τ ὐλριονολςσεῖζε ἃ, ἐμρξρι τγρνο κοὐ ογνὰ οἴο ΧΧΥ 

ἙΟΗΆΡΙΤΕΒΕ 1. 

ΟΒΙΤΙΟΌΕ ΑἸΕΧΑΝΌΒΙΝΙΣ, 

ΟὐἸρίηθ5. ἀὸ ΒΕ ροῖο, δ᾽ ΑΙονδοδεῖσ, ,.,οὕν. 3 πεν ν᾽ ρον ὁ ΡΕΡΗΣ ΧΧΙΧ 

φρεσί ἐκπεμτ αἱ ΠΟΙ Γδ,. “ςτὸ νὰ ὁ οἶσε εν τον 5212 711 Τὰ νδα 

πδβδοεσοι ἐδ 16 ΒΙΒΙΠΟΙΠπόαιδ. ,... «ον ον δ. κν ν κου οὐ να ἐνόν τ. χΧΧΧ 

ι -- 90 



ᾳ 09 ΤΑΒΙΕ ΡΕῈ5 ΜΑΤΙΕΆΕΒ. 

Μέιϊποαςε ογιτχαθ ἐθ Ζόποάοιο.,...., 
Ἑοτιύπο ἀρ δὰ Οἰρυβδορδ,ιω ον ον ἀν. 0 πὰς ὁδδιιν εχ, ἃ οὐδενὶ 

Ζάποάδοιθ 61} δία υόουδ), ἔτ... Ὁ Ὲ ΚΕ ΚΈ ΕΝ ὥς, 

δῶ ἂν δυο δοῖδι ὃς. πριν εκ δὺς ὙΠ ΉοΠΕΟΝ 

᾿Αειαιορθδηο ὧθ ΒΥΖΑΠΘδ, ὁ ον . ὦ δον ὦ Ἐω ὦ. γῶν τον εὐ νον 

Ἀπρνον, ας νον τ κυ αζιν κν τα ἔνε νν ἐμ Ὁ ΤΡΎΝ 

δα οεησοεῦ δ᾽ Αὐὐο αν, τ λλυλαχν ἐς μλον σιν μεν τῦ 

[,μ65 ἄδθιιχ ἐάϊτίοπ5 γι βἴαγο βίθηηθα α Ἠοπιὸγο. .. 0 νυν νν νν αν κνννι 

Μόγιτε5 ἀ᾿ Ασιβίαγαιια οοπηηθ ὁἀϊζοιν οἱ σοι πηθπ ἴθι, εν νιν ννννσν 

νοὸς, Τἰνα δ᾽ Ακϑδίδσαρις τῶ ἐν οὐ νι  εΥ 

88. Ἡοιπ εἰθε δ ἈΡΙΥΘΠΙΘΙΒῚ ἐνονες ἐν νιον ΟἿΣ τινα νον τὰ ΤΡ τΣ 

ἐν δ τυ  ΡΉΜΥΎΥΗ ΤΉ ΡΤ ΡΠ} δ 

ννδεν τς τρισὶν οἰροῖς φιαιδλρ οτν  θν μἰν ον ἀπ ἀ τν τ νοὶ εν ρ τ 

Ἡ δ ρ  ΘΠ εἰς τ ϑυλε σοι δ κονο θην ε αγοσοζεν εἰς τ τὶ οὐν μον τνΉο; πΑΣ ΤῊΝ 

ἸΝΙΘΟΠΌΣ οι", ὙΠ κιρϑιακο ἀρ ἐηον ε  ἐπντσρστροέοον, ΣΦ 

Ἀροϊοιξαδ, . εἰ. «..0..ςερεμέρμα ὥρων οσννν ἀπ δι τον  νε 

Ἐχάσιαρθδ δὲ βυρα ΒΟΙΝδΕ65... ᾿ς τς Κα ενώκα ὐσ τ εἰς ἐσ τ ρ νὰ Α 
Ῥουθαν θυ» πυοαν ἀκ ΡΠ ἐὐον τέ τ ϑο μετ ς ᾿ 

τ 8 ΘΟ αδῖθ ΑΝ. τ τον ΣΟ ΣΕΥ χτ δον γι ΑΚ ΣΝ: ᾿ 

᾿ς ΤΣ ἐν ς, Δ Πρερ  χδσεοἔἐαἕαοοΟχι ἐν : 

ἡ ὑπ πεν α ΤΥ ΟΥ ΤΥ τς ἐπ τ τ τς ον 

ἐδ βουθο- θιγεδιν Σ δ εν πον ὟΣ ΚΎΥ Ἐ ΥΕΤΥ σεν, ΤῊΣ 

ΟΠ ΑΡΙΤ ΙΕ 111. 

ΤΕΧΤῈΒ ΜΑΝΌΒΟΒΙΤΒ ΕἸ ΤΕΈΧΤΕΒ ΙΜΡΕΙΜΕΒ, 

Ῥαργευβ ποιρένηθοδὲς τντ τ τευ νι τ δης ἐφ αι ἊΣ 

ΤᾺ ΟΡ θ τπν λυ ΞΡ ΣΕΛ δας ΟΣ δ δ ΝΣ 

ΕΚόταδὴ ᾿ἀδιβοῦ ἐοχεθό τ οσοΥΙΝΕΣΣ ΣΣΞΙΣ ΤΕΥ πη 

ἢ ΟΣ τ ἀρεῖ ἐλ ν 

ΠΕΡΕρ πῆ δ. Βα ΝΘ εν παΙοΝ Σὺν ΕΥΜΥΝΟ ΤΣ ΡἘΡΥ τ᾿ 

πδΡρ πω δ᾽ ΝΗ ΕΝ ἐπὶ προς πος λαν ν σον ἐς ΕΣ εν 

ἘΝγιδ6 ψένξο εν ΡΝ ΟΕ 

ἘΞΟΡα πέρονσεσ  αγπ᾽αίεσε ΟΣ ΧΟΣ ΣΤ τ ΝΣ 

ἀοε π  ἔ[ο[ὸὃ τ το 

πππδξδεν εἰη" ἐδκῖδ. ρεδο τ τὴν ΠΕ ε τον ΤΡ ΦΉΣ ΚΣΤ ΝΣ 

ῬΖΒ' τιδηιδοχθία σομιρ᾽οῖθ. 6 ΤΡ ΡΣ ΤΣ ΣΙ ΥΥΕΣ ΣΕ ΣΕΣΗΣΙ 

ἢ ΡΥ ΡΥ ρέΠΔ1.....0 
ἘΠ ΕἸ ΟΝ ΩΡ, ᾿ς ςς ἐόν νυ δ ἐπ; 

ΡΝ ΤΑΙ Βδ δὴν χων το το στ 

[ἃ Ῥγοπηὸσε Ασρεηϊτίπα, ἰὰ Ἀοιηδΐηθ, δἴο... 9. ὁ ἐν νον οοσοο νιν 

Ἡδηγὶ Εδβιϊθππε [Ὁ πᾷς ἰὰ γαϊρδδξδι . «μουν ες ἐξιύσεοκαιό ἐνέῖο π ΝΣ 

Θφοξένειαιν,. . τος τ τον αἰνῶ σοὺς ἐννιν τὺ τ ον ἘΝ, θοῦ 

Ἡκῶνδδ, ἐγ ον ὦ ἐς ΔΑ ΣΝ ΝΑ ος τὰς ὐοχον ΣΟΥ ΩΜ, ἘΥ 

ὉΠ {2.0 τη ἐς ΕΠ τ ο ρορέρρέοορΠὺ τ πος 
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ΤΑΒΙΕ Ὲ5 ΜΑΤΙΆΆΕ9, 

ποι. πρὸς 

(οπ δϑβίο ἀδγηϊὸγο ἐδ ᾿᾿αποίθηπμθ οὐ τἰχιιθ,., νιν. 

ΠσΗΑΡΙΤΆΕΞ ΙΝ. 

1ΠᾺΠΕῈ Ὲ ὙΠΠΓΟΊΞΟΝ, 

ΣΝ ϑμρν Ὑνδον νὴ ἐδενε, ἐὐ σὸν κέ τ δύων 

ϑ68. ῬΓΘΙΠΙΘΓβ ἸΓΔΥΔΙΧ. ὁ. ...6 0.0. 

Ἰ)έοσοουνονίθ ἀπ ππηδηπβογὶῖ ἀθ ἴ ρηΐβθ..., 

δοκεῖν, ν νὐδδουυδουνοε πε τς πος ἐνερ ἔκκ ἐς 

διονοι να οὐ ̓ἡ ἀϑαϊουδοι ιν τροουιος νος δι ἀν τς 

᾿ρδονιρδιον ἀπ προπηδοῖὶξ 6 Ὑδηἶβ6.. ..........ὅβ.οο...οννοντόγον δὲ 

Τοχίς ἀθ 1᾿ "ας ἀδῃβ 16 ππδηπβοῦὶς ἀθ ν᾽ ϑηΐβθ.., , . ννν 

δον υονηδυμίοκ,., , δον ςςς ἐς. τνὸ ον κύων; 

ξὰάν ὅδδῦν δϑυνονιδῖνίοποι, , “ςςοπ ιν νον οτος κοὺς 

τονε δδξο, ἐς τ το ἐμεῦ ἐνιεῦ 

στο εν ον πνοὴ. τ τ 

Βδπ5565 1668 580ν 605 δολοίιδο Α΄ «νος Ὁ. ὁ νος οοφοοοονῦν 

ϑδϑολοίϊες Β οἱ δοϊιοίϊος Τι.... 

1)έβαρροϊπιθιηθηῖ δὲ θηι οιυιβίαβηθ ἄς Ετέαέτνιο-Απραθῖς ο΄... 

δ υ Ν οδὼ οὐδοαδι σα δ φο δ ὸ διὸ δ'Θ.} 0. 60 δ᾽. ο οὺ 

4 Ἑ 

.. 

θεῖ σα ὍΝ χΟρεσοΒδ᾽ ἃ, Δ βοπ..  ,,,ς «ννών. ὁἐνος πρυνοοα 

Οἱ αἰ οοπίδϑοῖο 1 Ποππθιν 46 54 ἀέοοιιγογσῖθ., .. . Ὁ ν νυν νων 

[,με5 Ῥνοίέροπιδιιος ἂς ὟΥ οἱ εἱ Ποῖ σου 

ΟΠΑΡΙΤ ΒΕΓ Υ. 

ΤΆΑΥΑΙ͂Χ ὈΕῈ ὙΟΙΕῈ ἘΤ Ὲ ἨΕΥΝΕ. 

πο δ΄ ΟΣ τ αστος τς εκ ότι 

φρ 

θαρεν 

.οὺ 1Χχι|ν 

εχχχΥ 

᾽ ΕΧΧΥΙ 

. ΚΧΧΥΙΣΙ 

... ΕΧΧΥΙΣ 

ΠΝ δ ορπθΟΣε ιν ων. πων πτν δὸνευνενειοφηνγτνκι ες 

οὐθο θυ δ᾽ νυν 

Φφυεν δ ῳυ " ἡ ὁ . 

4 Ὁ 

Τιέρεμάε εἱ πο, τ τ ΡΣ οι 

Οτἰρίηθ εἰ οαγδοϊὸγα ἄπ ᾿ἰνγα 465 Ῥγυοίόροπιδηθε, ᾿ς. . 0 ν ν νον 

Βυεδοῖροῦ μθηποϊοσίσοοι ἐε Ὑ ͵οΙζ, ..... ........ὃω,ὸ νυν οτος 

Ε χαάπιδηι 6. Ξα τεσομδιοη Ὁ ΟΙΩΣΤΟ,. ..... 0... «νὸν δ νον, 
Ἀπίηροπϊθπιο ἀδ: ΥΥο] εἰ 6 δσξγπεα, ... ..........00 ὁ«οονονιν ες 

πε ο οὐ ἰα κε πίθοιο νο ς ἡ πο τος ἐξυτρος ἐς κοῖς οἰὐλοιν δὲν 

δον ΟΝ πο Ὁ {ὕϑ|0Ύ{ γώ νινον ρου κὰν ων ζέον 

Μέτϊϊο 501146 465 ἱνάναιιχ ἀθε Ηδυπα.. . 9... 0. 66. 66. ο ον... 

[698 σταπ 5 δαοίδιια, ἰἴ65 ποῖθϑβ ἄτι Θοχησηθηϊαϊγθ, , . εν ὁ νον 

Ετγεὰν ἔοπάδπηεηίαϊς ἄς ἤδυμπα 80} Ἰ᾿ἐεχέροβε ἐδ ἀμ ίθηβ. 

Οομπϑέσαεποαϑβ ἀς ᾿᾽σγοαν ἂς ξυπο........ 0.0 6ννϑοσοον 

ΘΗΑΡΙΤΒΕΎΙ. 

ΒΕΒΝΙΕΒΒ ΤΒΑΥΑΟΧ ῬῈΒ ΜΟΒΘΕΆΝΕΒ, 

ΓΠοηραο βἰαρμπδίίζοη εἰ68 ὄτιι 468 Ποχηόγι 1165... - «Ὁ 6 ν νειν εν 

[ΘΕ ΤΤΤΥΤῚ ἄς σοῖο ΒΡ ΕΟΣΝ, 4... του τ  ρυυνωδιδία,")».ον οἰ εἴσερβ εν 
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.. αΥγι 

“Ὁ ΟΥ̓ 

.. ΟΥ̓ΤῚ 

.- ΟΧΙΙ 

᾽ ΟΧΗΙ 



ᾳθῳ. ΤΑΒΙΕ ΠΕ ΜΑΊΤΙΕΒΕ5. 

Ρωυρεβ 

ἀσηόμεν ἰδ ἀν το  οα ε νειν ἡ ξυ ἀγα Ὁ ΑΝ ΣΝ εἰν ΣΑΣ ΟΧΙΥ 

“ας ἀς Βοῖϊα.......... ἀνα ΝΣ υσίον Ἐπ ΡΟ τ ρωτ σεν ΕΣ ΟΧΥῚ 

Ῥαγὴθ Καηιρᾷὶ οἱ βοὴ Ἠομπιὸγο.......... ἡ ἀν εν τὰς τς νι ἜΣ ΟΧΥΤΙῚ 

1,6 ᾿ῖνγο ἄθ ἴα] 1,6 γ8 εἰν Ανϊδέανοἰι σἐαἰϊϊς Ποπιεν οἶδ. κι ν νς ν νον ννον ΟΧΧΙ 

[,ε8 φιμωςίϊονος ορίοι ἀθ Τ ΘΠ γθ. νιν νν νον πνΕ ΡΣ τον τς οἱ ΣῊ ἢ ΟΧΧΙῚ 

Ὀυρ45- ΜΙ ΟΏΙΡΕΙ........ ον το απ νιν ἐν ΤΕΣ εὐὐνὰῦ ὦ ΥΦΕΙΘΜΗ ᾿ς ΣΥΝΕ 

ἐμεισμον. πρός τῇ Ἔν νοι μὸ ΚΉΝΝ ΠΤ τ ρ τ᾿ ̓ς. - . ΤῊ ΧΕΙ 

δ ον δῦδιν λον οὶ τ πιο ΠΣ αὐναονῖ να. Ὁ ΡΣ ἐν χρὴ. «ὐἱ 

ΤΗοταδν  Ιοὲ οος (εν νον ον νον εἰς ἐ νος ον δ ΤΣ Δ ΝΟΝΟΕ 

ἐλ τι κι τ ΣΕ τὴ ΤΟ Δ ΡΥ ΤΥ ἘΠ ΣΤῊ, ΨῚ ΡΑ ἘΠ ΜΕΣ ἯΝ ΜῈ ΡῈ .ΟΧΧΥΣ 

ἀπ  Πασπδ Τ οσοΥ ; ἐτώσιον σιν νον κρῖ τι ΣΝ «ΜῈ 20 . ΠΟ ΧΚΎΥΙΝ 

δα πο τς ὟΝ ἀκ ρον παν ῥὲ ὙΠ ΎΤΣ Ὑ ΕΝ τ ἐνὶ δ, δ ΟΧΧΧ 

.« ΕΟ ΘΡ. ᾿ς κεν... ἀς εἰζιον, αν, ωψξῶς δέν πο ον ἀν Ρ ΟΧΧΧ 

Ἰ Κ  ρΡΠροΠ-ι9ρρΠ πρὸ. ρα ΩΣ, 9 ΘΚ ΎΚΕΥ 

ἙΟΗΆΑΡΙΤ ΕΝ, ΥἹ]. 

ΒΕΘΌΜΕ ΕΤ ΘΟΝΟΙΜΠΊΘΙΟΝ, 

Βασι δ  δδ᾽ Ἐδιαρίορθ, τὰ τς ἐόν  υντῦν γεν ὁ Ὁ κέ οθς Ὁ ΠΥ ΑΟΣ . Ὁ ΟΧΧΧΎΤΙ 

ζω αθακο ρα ΚΕ: τ ΘΝ ἘΣ Ἐ Ἀν ΡΥ ΣΘ Ψ ΘῈ 33 ἘΘΝΡΒΝΣ . ΟΧΧΧΥΤῚ 

ΕΠ αὐ ειἶθ5.ΑἸδχαπανλτϑὶ . «. ο εἰς ον τς τος Ὁ Κα Με ΠΡ ΒΡ χττ 

1: νυϊολίθ. δε... νος ον δο δα ἘΣ τ τ τ. 
Ὠόοοιινογιθ ἄτι τηαπαβοῦι (6 Ν θηΐθθ,. . ν ν νων .ὐπ γε, τὰ ας ΞΥΨΟΥ κπα ἢ: 

ἢ ΠΤΨ Το ΉΤΟ ΎΦ ἐν ὑὙΥ εὐδοδο ΤΕ ἀ Ὡς ΟΧΙ, 

᾿Ἐάπϊοπ- ἂς γα. τ. 2....ὅ.«ν νον κονιννςν ἜΤ ΔΕ ΤΑ ἢ ΤῸ ΟΣ, 

ΟΣ ο σ ". ὁ βεος δ 81 δε σαννκα γαλρν στ ΧΙ 

Τὰ 'αυλιειδιηαθ δα 6 Τυπ οχξ νος τος, υὔρωις οὐ ροβτυνν ἐτα ες ΟΧΕΤ 

Ἐτανάκιχ᾿ 1 ΕΒΟΠΒΑΒΙΕΒΙ ο;ος ἐς κεν ἀπο ύσο ὐὐοῶν ἐδαυν δ πενοι, ΕΣ 
ῬΙΑΝ ἰδ ΟΣ ΑΙ ΓΕ τοκο. σον τυ νοῖν "δ ρον ἐν ον αι μιν νὴ» δ τινι τ ΕΣ Ὁ ΕΣ ΤΙ 

Ἰγ δοοβοῖεό δ᾽ ποῖδβ {5 : ΠΟΤ Γοιιδθδ.. ἐς. ὁ ονιοιον κι οκοος ἐεο νυ κεωος ΟΧΙΥ͂ 

ΒΡ Ὁ εν ερ τ υσοῦτιδι κοι ἐπ ΤΟΚΕΥ 

ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΤΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΑΚΡΟΣΤΙΧΑ ΕἘΠΣ ΤῊΝ ἸΔΙΑΔᾺ ΚΑΤᾺ ΡΑ- 

ΘΑΤΑΊΝ στ τ τ οπτον τ τορν πὴρρ2ρτΠ᾿5 31’ σ΄ σόα ἱ δ δὰ τὸῷὦλ νι το ΤΟΝ ΤΟ.) ΟἿ 

ΟΜΗΡΟΥ͂ 1ΛΙΑΣ. 

ΙΛΔΙΑΔΟΣ ἃ [1]. ΛΟΙΜΟΣ. ἍΜΗΝΕΣΙ ΟΣ ἘΡΟΣ δ ὁ τετα ονος απὸς ἘΥΡ ἢ ΠΜ ϑο τοῖς ] 

Ἰηγοοαίϊομ (1-). ΟΠ γυϑὸβ δὶ ουϊγαρό ρὰγ Αραπιθπῖηοι, εἴ ἀρο]Ἕοι 

γθηρ6 60η ρὈΓόϊγο δὴ ἰδηςαηῖ ἰὰ ρμϑϑῖθ 500 1᾿αττηέε (8 52), (οι νοοδίϊοι 

ἦδ 1᾽ αβϑβϑοιηθ)έθ μὰν ΑθΒ1}16ὸ ; (Α] ον 8 τένδἠ]δ 1ὰ οαϊτι86 46 ἴὰ ὀοῃίαρίομ, 



ΤΆΒΙΣ ΘΕῈΒ ΜΑΤΙΝΒ ΕΒ, αὐ 5 

οἵ δὴ ἰμάϊαιθ ἰὸ γοπιδο (53-100), Οὐορο]ὸ νἱοϊθηϊο αὐ Αραπηθιιμοι ΤῊ 

οἱ ἀ᾽ἈΟἸ}16 (101 - 246}. Τα} 6 δαιγθηλῖβο ἀθ Νοβίον (234. 1-307). Αρὰ- 

ΠΙΘ ΠΟ τοηγοὶο ΟΠ γυβόϊ5 ἃ (μυυβὸβ, πλαὶβ 1] [αἰς θηΐθνον Βγιβόϊς. 

6 (65 οαρίϊνθ5 ἀἰ ΑΘ Β}}16 (308-350). Τ κότ15. οΘοηβο 16 ΑΘ Β 16 ἀδ οοι 
αἰἴροηῖ, ἰὼ σΟΉΒ61}}6 6 γοϑῖθν 5005 88 ἴθηΐθ, οἵ Ἰπϊ ργοιπθῖ ἀπὸ γθι- 

βοδηοθ. οοπνρ!ὸϊς (301-427), Ἀοιοὰν ἄς ΟἸΠγυβόϊ5. ἀδη8. 88. ραϊνὶο 

(428-487). Ταρίτον ργομιθὶ ἃ Τότ 5 αι 165 Οστθοβ π᾿ απγοηΐϊ Ρ] 5 1᾽ἃ-- 

γαηΐαρθ 80 165 Του θηβ, ἴὰπξ φαἠ ΔΟΙΠ}6 αἰ ἁστὰ ρὰ5 σϑοι βαιϑίδοι οι 

ἀδ ΤἸη]αγο (488-80). ΘΟ το] 16 ἀθ δυρίϊον οἱ ἀθ Τάποη (531-570). 

γα]οαῖη σόϊαθ! ’ὰ οοποογάδ οἱ ἰὰ Ἰοῖθ ραυτοὶ 165 ἀἰεδιχ (57]-61]). 

ΙΛΙΆΔΟΣ Β [Π]|. ΟΝΕΙΡΟΣ. ΒΟΙΩΤΙᾺ Η ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΝΈΩΝ,..... η2 

Τυρ ῖογ, ΡΟῸΣ Ὑθηρον ΑΘὮ1116, οπυοὶθ ἃ Αρατηθιηποι ἀπ ϑοηρ, 4] 6η- 

Βᾶρο 16 τοὶ ἀ65 γοὶβ ἃ σοιηθραῖγα δὴ 16 Ἰθαγγαηῖ 6 1 δβρέγαημοθ ἐδ Ἰὰ 
νἹοΐοῖγα {1-40}. ΑΙ ΘΙΠΠΟΠ ΘΧΡΟΒΘ ΔΕῈΧ ΓΟΪ5 50ὴ δϑρέγδῃοο, οἱ ὁοηνο- 

416 1᾿ 556} 0] 66 65 ὅτθοβ (41 - 100). 1] ἔεϊης ἀθ νου]οῖν φα᾽οἢ ἀΡᾶη- 

ἀομηθ ἰδ 5ἱόρβ ; ἰὰ πα] 6 ΘΟΠΙΠΠΘμθ86. ἃ 5᾿ Δρργόϊου. ἃ ἀόρατι 

(101-154), 0] γ 856. Ῥὰγ 16 Θοῆβ6}} 46 Μίμογνθ, ἀγγόϊθ οδ. πηοαυθηιθηϊῖ 

(155-210). Ομ ὰτμαθπὶ ἀθ ΤΠουϑιῖθ ρὰν ὕΠ]γ556 (211-277). Οἡ 5ε ἀέ- 
οἷάδ ἃ τϑβίοσ οἵ ἃ οοιηραίιγο (278-393), Ῥγέραγαι "5. ἐ6 1ὰ Ῥαΐδι!]ο 

(394-48). Επυιπιόγαϊοη (68 ῬΘῸΡ]65 εἰ ἀ65 ομείβ σσθοὸβ (480-785). 
Ἑπιιπόγαϊτίοη 468 ῬΘΌΡΙ65 εἴ 465 οποίβ ἱγουθηβ (786-877). 

ΙΛΔΙΑΔΟΣ Τ' [1ΠΠ|. ΟΡΚΟΙ. ΤΕΙΧΟΣΚΟΠΙΑ. ΑΔΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΑῚ ΜΕΝΕ- 

ΛΑΟΥ͂ ΜΌΝΟΝ ΠΟ οἰ οιον δῷ οὐ ερβῥο 99 

ΛΑΙεχαμάγο οὰ Ῥᾶάγ!5 ργονοσᾷὰδ δὰ οοπθρθαΐ 68 Ρ]9 Ῥγᾶνθβ 468 Ογθοβ; 

Πη815 1] σθοῦ]α εἴϊγαγό, ἀὸ5 46 Μέμπέϊαβ 5 ἄνάποα οοηΐῖγο ᾿ὰἱ (1-87).Ψ 

1,65 σεργοομοβ 4 Ηβοίογ]β ἀέοϊάδηϊ ἃ αἰτοῦ οοπίγε Μόμπέϊας (38 - 75). 

Ὁ οοηνίθηΐ 4υ Ἠέ]ὲπα βεγὰ 16 ργὶχ ἄτι ναϊπάαειιγ, οἵ απ ἰγαϊιό, 

βᾷ ΠοιοηηἜ ρᾶν ῬΓΪΏΠΊ, ἀϑϑαγογα ἰὰ ραϊχ 41 4οἿζ 5 1νΓ6 66. ΘΟΙηΡαΐ 

(76-120). Ηέϊδπμα πχοηΐϊθ 81 ἰὰ ἴον 41 ἀοιμΐηο ἰὰ ροτία ϑοέε, οἱ 

ὨΟΠΊΠ16 ἃ Ῥγίατῃ εἴ ἃπχ υἱθι τ 8 ἰσουθ 8 165 ρυϊποίραιχ οΠϑίβ εἶθ 

Ἰ᾽ρῃγόθ σγθοαια (121-24), Οοπο! αβῖοη ἄα ἰγαϊτό (245-801). Οομι- 

μαὶ ἀ6 Ρὰγ!5 εἰ ἐε Μέμπέϊαβ (302- 372). Ῥὰᾶγὶ5 οϑὲ βατινό ρᾶγ Κ᾽ ἔμηιιϑ, 
οἵ 86 γοίγοιυνθ δὴ ργέβεπος ἡ Ἠέῤϊδπθ, «ιιὶΐὶ βουτγιηδηθ 588. Ἰὰομοῖώ 

(673-486). Ἀσοποι)]αῖίοη ἦ65 ἄδαχ ρουχ (437-48). ΑΙ ΘΏλ 0 

γέοϊαπηε ᾿᾿ὀχέουτιοῃ ἀκ ἱγαϊτέ (449-461). 

ΙΛΙΑΔΟΣ Δ [1]. ΟΡΚΊΩΝ ΣΥΓΧΥΣΙΣ. ΑΓΑΜΕΜΝΟΝΟΣ ἘΠΙΠΩΛΉΣΙΣ.. 17 

Ταμοι, ἄδηϑ 16 οομβ86}} 4658 ἀΐϊδαχ, ορτίθης ἀθ Ταριίεν 4ὰ6 ἰὰ Ιατῖ6 νὸ- 

ΘΟΙΠΠΊΘ 06 Θηΐγα 165 Οτεοβ εἴ 165 Τγοόυθηβ (1- 49). Μίηογνα ἀθβοθηκ 

ἀε ᾿ΟΙΣηρε, οἱ ἀέιθυπηῖπε Ραηάαγιβ 16 ΤΠ γοίθη ἃ νἱοϊον ἰδ ἰγαϊτό θη 

Ἰαποαπῖ ἀπ6 ἤδοιια ἃ Μόπέϊας (50- 104}. Μόμπέϊαβ. ε8ι θ]εββέ, τη818 

ὨΟῚ του 6]]οηθηΐ ρτᾶρε ἃ Μίποῦνς (105-219). Οἱ 86 ργέρανο 465 

ἄδιιχ οὔϊόβ ἃ σοι θαι το, οἵ Αραιηθπιποη Ράγοοιῖ 165 ΛΔ 55 (ὁ 1 ἂν- 
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Ραρεν 
πόθ ἐο5. Ονθοβ, ἀϊδισι θαδηῖ ἢ᾿ὁἸορα οἵ 16 Ὀ]ᾶγηθ (220-421). Βαῖδ.}16 

τόρ} }6, οὐ Μᾶγβ δὲ Αροϊο Ῥγεπηθηὶ ρᾶγιὶ μοι 165 Ττουθηβ, Μ|- 

ἤδΡΥδ οἵ αἀ᾿λαῖγοβ αἰ ν᾽ ηἶτ65. ροῖ 165 ατθοβ (4992-54.4), 

ΤΑΤΑΛΟΣ Ὁ Γ]ΝΟΥΣ ΑΨΕΣΤΈΙΑ ἐν ξυνὰ ἐπ 108 

Μίμπογνο οπίγαϊηθ Νατβ Ἰοῖη ἄπ ομαπὴρ ἀδ Ραῖα}}1]6, οἱ 165 Οσθοβ ἔοῃηϊ 

Ρ ον 165 Τροόυθηβ (1-94), ΠὨϊοπηδάθ, Β]οββό μὰν Ῥαπάδγιιβ, πὸ φοιη- 

Βαϊ φαΐανθο Ρ]ὰ5 ἀἰΔομαγποιηθηῖ (958-166). ΠΠ τὰ Ῥαηάαγιι8 οἵ Ό]6556 
Εμπές (167-310). Νόμιι5 γϑαϊ βαιιυθῦ 80η ἢ]5 ἀθ ἰὰ τποτῖ; 6116 δβϑὶ 

616 πιόπηθ ΜΝ] οβδόε ρὰν Ὀιοπηδᾶθ (311-351). Ὑόηιι9 τοιηοηΐϊθ ὑογ8 

"ΟἸ ΡΟ, οὰ 88 πηὸγ Ὠϊοπέ 1ὰ οοη8016 οἱ ἰὰ σαόγιτ (352-431), ἈΡο]- 

Ἰοὴ ἃυσᾶομο πέος ἃ 1ὰ ἔαγειν ἀε Πιοπιδάθ, εἴ ταπηὸπο Μαγβ ἅτ Θ0Πι- 

μαι (432-460). Μαγϑβ γαῃῖμηθ ἰῈ οουναρε 65 Τσουθῃϑ8, οἱ Κηέο Γερᾶ- 

νας ἀδη8 ἰὰ Ταἴῖ6, σαόγι μὰν ἀρο]]οπ (461-18). 1. Βαῖδι]}6 οοητίηιια 

αὐδο ἦδ5 βδιιοοὸβ αν ΓΒ ; ΠΙ|Δ18 [65 ΟὙσθο5 σομ] ποθηΐ ἃ ἅυοὶσ ἰ6 468- 

5015 (519-710). Τα ποη οἱ Μίηογνο ἀθϑοθηάδηϊ ἃϊι βθοοῦγβ 465 σθοβ 

(711-777). Α1ὰ νοὶχ ἀθ 7ᾳποη, 165 Οσδοβ σοϊγουνθηΐ ἰοὰΐθ ᾿ΘὰΣ 
ἁγάθυν; Μίηογνο Ἔχοῖῖο Πιοιηδάθ, {αὶ αἰΐζαααθ οἱ Ὀ]6856 Νῖαγβ 1ἰυ]- 

τό (778-863). Μαγβ τοιηοπίθ υετβ [ΟἸγτηρα, οἱ 1] εϑὲ ριιόέγὶ μὰν 

Ῥέομι, οἱ 165 ἄθιιχ ἀόβϑϑεβ αυϊίῖθπι σουπγα αἱ 1ὰ τηὀϊέο (864-909). 

ἸΆΙΑΔΟΣ. Ζ ΤΠ] ἘΚΤΟΒΟΣ ΚΑΤ ἈΝΑΡΟΝ ΧΗΣ ΟΝ ΔΊΑΣ Ὁ 209 

ΓΡΑττηόθ 465 Του 8. ΟΠ ΠΊΘμΟ6 ἃ Ρ]1Εν (1- 72). Ἡδοῖον, αἰ αρτγὸβ ἰδ 
6Ο0η861} α Ἠέῤ]έηῃιι5, οουτὶ ἃ 14 Ὑ1}16 ῬΓΙΘῚ 88 τηὸγα αἰ Ἰμνόάαοι ἰδ 56- 

οοὰγ5 ἦθ Μίηοννο (73-118). Ἀεμοοπίγε ἀθ ΠὨιοπιδάθ δὲ ἀθ ΟἸδιιοιιβ 
80} 16 σμαγὴρ ἐ6 Βαϊ! }]6 ; οοηνογϑαίίοη 468 ἄθιιχ Ππέγοβ ; ρᾷροβ 4᾽8- 

ταὶ τητῖα 6116 41ι᾽1}15 86 ἀοπηρηὶ (119-236). Ῥνοοδββδίοη (68 [Ὁ Π.πη68 

᾿γΟΥ ΘΩΠ65 ἃὰ ἴθ ρ]6 46 Μίμπογνε (237-911). Ἡδοΐον Ἔχμογῖα Ρὰγὶβ ἃ 

γϑυθηὶ ἀὰ οομραῖ (312-368), Ἡδοῖον ομθγοῖθ Απάἀγοιηδαμαθ, εἰ ἴὰ 

ΓΕΟΟΙΐΓΟ ριὸβ 46 ἰὰ ροτῖε δοέε (369-404). Ἐπιτοδῖθη 465 ἀδὰχ ἔροιιχ 

(405-502). Ἠδοῖον δπηηιὸπο Ῥὰγὶ5 δὰ οοιηθαὶ (503-529). 

ΤΛΙΑΔΟΣ Η [11]. ἘΚΤΟΡΟΣ ΚΑΙ ΑἸΑΝΤΟΣ ΜΟΝΟΜΆΑΧΙ͂Λ,. ΝΈΚΡΩΝ 

ἈΝΑΤΡΈΣΙΣ τὴς .Φ4ιφου φϑεονονο εν. φοιεονφνο φοινοϑθϑοθουνοούϑρουυνῦθοεουνυῦ 5 941 

1,6 τεΐουν ἃ βοῖον εἰ ἀβ Ῥὰγι5 τοπμὰ 1᾿ ἀναπίαρ αἰχ Τ τουθῃβ (1- 16). 

Ἠέϊέμ5, ᾿ηϑρῖγτέ ρὰγ Μίηδσνε εἴ ρὰγ Αρο οι, οοη561116 ἃ Ἡθοῖον 46 

ΡῬΙΟνΟΧαΟ ἃ πῃ Ομ] δῖ 515 Ό]16Γ 16 Ρ]1ι5 να!]αηΐ ἦ65 Οσθοβ (117-91). 

Μέμπέϊ!αβ 56 ργέβεμϊε βοὰν Δάνθγθαιγα; τηὰ}]8 Αρδιηθηηποη [ἃ] ἔαϊῖ 
ΟΠΔΏρΡΟΙ α᾽Αν18 (902-122). Α ᾿άΡΡὈεὶ ἀς Νεβῖον, ποιῇ πόγοβ ἀδιηδη- 

ἄδηϊ ἃ οοηθραῖίγε ; 16 ϑογὲ ἀέβιρπθ ΑἹαχ ἢ]5 46 Τέϊαιποη (128-205). 

Τιιῖτα 888 σέϑβιιϊϊαϊ θπῖγο Ἠβοῖον εἴ ΑἹ]ὰχ (206 312). Ῥγοροβιτοηβ 46 

Νεβίου. ἀδῃ5 1᾽ Δϑϑϑιῃθ]έθ 465 ατθοβ: αἸβειιβϑίοη ἀ᾽ Απιέμον εἰ ἐς Ῥὰγὶς 

ἄδηβ8 1᾿58θι ]ός ἀ685 Τ τουθηβ (313-964), Τγόνθ οοποῖαθ ροῦν 165 
[πότ }}}68 468 τηοῦῖβ (365-420), [,65 ἀδιιχ ἃγπγηέεβ τοπμάβηϊ 165 ἄθγ- 
ὨΪΘΙ6. ον ῖγβ ἃΧ ὙἹΟΣΙ 65 ἦ6 ἰὰ βίΘΓΓΟ; 165 Ογθοβ ἐουιῆθηι ἰθὰν 
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Ραρο5 
οᾶπὴρ αἶτν τὰν οἱ εἰ ἔοβϑό; Νορίαμπο 8᾽ οὔϊηβθ ἀὁ Ἰθὰγ ναναὶ] 

(491-464). Νυϊ το ρ]ϊο ἀθ ῥγόβα 85 8: ηϊδῖνο5 (4165-..89) 

ἘΛΙΔΔΟΣ ΘΊΥΕΙΙ  ΚΟΛΟΣ ἘΠΑΥΒ δ τ τ οϊι νος  ΎΝΣ ΡΨ ΝΣ 260 

Ταριῖον ογάομμθ δὰχ ἀϊθιχ θ᾽ σϑϑῖου ὨΘυϊγο8. δηΐτο [65 Οὐθοβ οἱ [65 

Ὑτονθηβ, ΡῈ 185 1] νὰ 58 5560" δὲν ἰΘ πηομὶ [ἃ (1-53}), [)6 Ἰὰ 1] οοι- 

ἴδ ρ] 6 165 ἄθὰχ ἀυτιλόθβ οπραρόθβ ἀδὴ5 απὸ Ἰπἰῖς ἰηἀόοϊβο ; Ρ]5. 1] 

Ρὸδ6 165 ἐθβιϊηόθϑ ἀθ59. ἄθὰχ ρθαρ]θβ, οἱ ο᾽δδὶ Ττοῖθ αιυὶ 1 Θηιροτγίο 

(983-77), 1,65 Οὔὕδοβ βοῃηζΐ γϑροιιβϑόβ ᾿ιι94ὰ ἰθιν στοιηρασγῖ; Φαποη 

Ρτὶθ δὰ ναΐὶη Νορίαπε ἀθ υθηὶν ἃ ἰθὰγ αἰάθ ; Αραπηθιηηομ, ἱπϑρὶγέ 

Ρᾶγ ἰὰ ἀόέεβϑβθ, ταπῖπηθ ἴα ὀουγαρο 465 ατθοβ (78- 250). 1.65 Οὐδοβ τὸ- 

ΡΓομηθηΐ {πο χιιθ ἀναπῖαρο; ΤΘΌΘΟΙ 56 81:6 Π8]6 ῬᾺΓ 565 δχρίοἱἵϑ ; 

τη 5 Ηξοΐοι σέϊα]ς ’ὰ ἔουϊιιημηθ 465 Ττόυθηβ (251-349), Τᾳποπ εἰ 

Μίμογνυε β᾽ ἀρρτόϊοπι ἃ βϑθοουτὶγ 168 Οσθοϑ; πιαὶβ Ταρίϊου θηνοὶθ [τὶς 

ἃὰχ ἄθιχ ἀέοθϑβοβ ροῦν ᾿θὰγ οπ]οϊμάτο ἀθ σοπγοηΐειν δ ᾿ΟἸ προ 

(350-487), 1] τοϊοαγηθ ᾿αἰ- τόπο ἄδη}8 801) μα ]α 8, σοιυγηδη δ ἔπογ- 
δἰ φαθιηθπὶ Μίποσνο οἱ Ταηοι, εἴ ἰθι ἀμηΟη06 486 165 Οσδοβ δυιγοιῖ 

ἃ ΒΡ}. ἀ65 ἀόϑαϑίγεϑ ρ]τι5 ἴοι "]65 θποοτο (4.38-4.84}), [ἃ πυϊῖ βέρατο 

68 Θουμηθαϊίαπίβ; 165 ΤΟΥ 6 ἢ8 οαιαρθηΐ ἀλη ͵ὰ μἰαὶπθ, αἰϊοπάδπι [6 

Ἰοὰγ μοῦ τθοοιηταθηοον ἰα οοθαῖ (485-565). 

ἜΔΕΛΔΟΣ 1 [ΧῚ ΠΡΕΣΒΕΙ͂Α ΠΡΟΣ; ΑΧΤΑΛΈΛ  ΑΕΡΑΙ; τ τον  ἸΣ ἐδι 805 

Αρβδμιθηποῦ γόπηϊξ 165 ομθίβ ρσθοθ δὰ οομβοιϊ, εἴ ῬγΌροβῈ 4 Οἢ Γ6- 

ΠΟΠΟΘ ἅτ βἰόρε (1-28). ὈΙοταδάθ οἱ Νεβῖου οομηραϊϊθηϊς ἐπεγρίααο- 

πηθηΐ οεἰΐα ρυοροϑιτίου (29- 78). Αρτὲβ 16 σερὰ8 ἀὰ 9οἱγ, Νεοϑῖογ 

ἀδηηαπάς χυοῃ ομθρομα ἃ ἀραῖβοι ἰὰ οοϊόγα ἀ᾿ Α681}}6 (79-113). Α8ά- 

ΠΥΒΠΊΠΟΙ Ὑ οοηϑοηῖς 1] 86 ἀέοϊατο ῥγόϊ ἃ τεπάγε Βγιβέϊβ, οἵ ἃ Ῥᾶυϑι 
ἘΠ6 σΟΠΙρΡαηϑδίίου δ ΟΡ] ῖ8 ἀ6 ρῥγὶχ (114-161). Ομ δῆνοὶθ ἃ ΑϑὮ1}16 

ἀε8 ἀέρυϊέβ, ομαγρέβ ἀδ ἰγαϊῖον ἀθ 1᾿δοοομηιποάεπιοπὶ (162-184). 
ΑΘὮ1116 ἀοοιθ1}]6 ἀνθὸ οογάϊαὶττό 1ὰ ἀέραϊαϊίοι (185-224). Π᾿Βοοαν5 

αἾΙγ85ε εἴ τέροημϑβο Δ᾽ Ώ1Π6 (225-481). Πιϑοουνβ ἄς Ῥμοηὶχ (482- 
θ05). ΑΘὮ1116 σεβῖς ἱμῆρχιθ]θ, εἰ τόβιϑια ἃ τοαΐθβ 165 Ἔχ πογίδι! 08 

(606-668). (ὐοπβιετπαϊίοι ἀ65 ομοίβ ἃ οεῖῖθ ποῦνθ}]ὸ; ΠΙοιηδάθ τὰ- 

ὨΪπη6 168 σοῦγαρ68 (669-713). 

ΕΑΥΛΑΘΣ Ε' ὙΚ]. ΔΟΛΔΏΝΕΙΑΙ, οὐ τ οποιον ἐζες οφο.εφ99ε «“Φονονεοϑεφνοφοφοφθοϑῦ 350} 

Αραπιδιίηοη εἰ Μέμπέϊαβ, 4ὰ6 1᾿᾿παυϊόϊξαἀε δηνρόομια ἀ6 ἀογπῖν, νοηῖ 

γόνει!!θν Νεβῖογ εἰ ἀ᾽δυῖγοθ ομοίβ, δἱ υἱϑιϊοηϊ ἀὐθὸ δὰχ [65 ροϑῖβϑ 
ἔϊ4}}}5 ροὺγ 1 ρατάε ἀὰ [οβ56 (1-193). Οἱ τἰδηΐ οοηβ61}, εἴ Πιοπιδάθ 
88 ομαίρε ἀ'Ἅ1}16ὺ ἀνε ἴ γ886 τϑοοῃπαῖϊγε ὁ6 46 ργόραγθηϊ [68 

Ττούειϑ (194-271). 1.88 ἀδιχ πόγοβ ραγΐθμι 805 465 Δ 5ρΡ1068 ἔανο- 

ΓΆΡ]65 (272Ξ:298). ἴ,6 Ἴτουεπ Ποϊοη, θηνογό μὰν Ἠβοῖοῦ Ροὺγ 

ἘΒρΡΊΟΠΠΟΡ [88 Οσδοϑ, δϑῖ ἀγγόϊό ρὰγ Ὠιομιδάς εἰ ὕΠ]γ586 (299-381). 

Ποΐοη, ρα ΟΡιδηὶν 1ὰ υἷα βϑαῦγα, τόνὸοϊδ ἴοιι5 165 βθογεῖβ ἐδ ᾿᾽δγπηέθ 

ἴγονθηῃδ ; Πίαὶβ Ποιηδάς ης [αἰ ἀποιπο στὰοα δὰ ἰγαϊίγο (382.464). 



468 ΤΑΒΙῈ ΡῈΒ ΜΑΤΙΚΆΕΒ. 

Ῥᾶρον 
Μοτῖ ἐς Ἀ]νόβιιβ, οἱ δη]ὸνοιηθηὶ ἀθ 865 ΘΟΌ ΓΘ ΓΒ ἴπγαοο5 (465-503). 
Ἀοιουν ἐς ΠΙιοπιδάς οἱ ἀ ἼΠΠ ν 856 ἃ οατὴρ ἀθ8 Οτσθοβ (503-579). 

ΙΛΙΑΔΟΣ Δ [ΧΙ]. ΑΓΑΜΕΜΝΟΝΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΆ. ,. « “.. νυ νων ὩΣ ὦ 
[)ὲ8 ἰ’ὰ ροϊηῖθ ἐὰ Ἰοιγ, Αβατηθηηηοη ταυόξ 865 ἉΓΙΏ68, δἱ ἰ τηὸηθ 565 

ἴγοῦρθ5. ἃ. οομθαῖ; Ἡθοῖονῦ οἵ 165 ΤΟΥ ἢ8 τπᾶτΌΠϑηΐ ἦθ Ἰθὺγν οὐϊό 

οοηῖγο 165 Οσθοβ (1- 66). Αρδπηθηη 0 86 5: ρη4}6 Θηΐγο ἴοιιβ [68 μέγοϑ, 

εἴ 88 Ὑι]Π]Πᾶ ποθ δῖ ἔπιμθϑῖθ αἰιχ Ττουθηβ (67-162), Ηδοῖογ εϑβὶ το- 

ΡΟιιδθέ Ἰιθ6 δοῖι5. 168 γοιηραγῖ8 αἸΠ]Ο : πναὶβ Τρ ΤΟ 16 ΓΑΒΘΌΓΟ, 

οἵ ΑβΆΠΙΘΙΏΠΟΙ, τἷ8 ΠΟΓ8 εἶδ σοηθραΐ ῬᾺΓ ἀπ ΘΟῸΡ ἐδ ἰᾶποθ, 1α856 

ὉΠ ΟΠ ΠΡ Ρ]τι5 Πθγο ἀὰχ βιιοοὸ5 ἃ Ἤδοϊον (163-283). 1,65. Τγουοπϑ 

γοργρθηπθηΐ ᾿᾿ἀνδηϊαρ 50} ᾿θτιΓβ5 ΘΠ Θη 8 (284-309). ΠΙοπιδάς, {Π| 5.886 

οἵ Α)αχ βουτθηηθηΐ 16 οοῦγαρε ἦθ5 ΟΥθοβ ; τηδὶβ Πιοπιδεῆς δῖ Π] οβϑό 

Ρᾶγ Ρὰγὶβ, οἱ ἔογοό ἦβ σϑπῖγο δῖ οτὴρ (310-400). ὕΠγ556, Β]οββό 

Ρᾶτ ϑοοῖβ εἴ ϑηγνϑορρέ ρᾶγ 165 Τγουθηβ, π6 ἄοϊξ 50 ϑβδαϊαϊ σα διὶ 

ἀένοποπιθπῖ 46 Μέόμπέϊ]δ8 εὐ ἀ᾽ Α͵]ὰχ (401-488). Ῥᾶγ!5. Β]6856 ΔΙδομδοι 

εἰ Εατνρυὶο (489-596). ΑΟὮ1|16, 41 ἃ στὰ Ρά556. Μδομδοη ταπιοηέ 

58} ᾿6 ὁμαγ ἄς Ναεβῖογ, βηνοὶθ Ραΐγοοϊθ ομθγομοσ ἀθ5. ποῦνε ]] 65 ἀπ 

Ὀ]οϑϑέ (997-617). Νεϑίου. Ἄχπογίς Ῥαίΐγοοϊθ ἃ ῥῬσῖθῦ ΔῸΏ1116 αἶαν ὶν 

θη Ρἰ[16 465 Οτθοβ (618-803). Ῥαΐγοοϊα τεποοηῖγ Εσυ ΡΥ ]Ὲ δα 

ΘΒοιαῖῃ, 16 Ῥοτῖε ἃ 88 ῬΓΌΡΓΙΕ ἰθηῖο, οἵ ρᾶᾷη86 88 Β] βϑαγε (804-848), 

ΤΑΊΑΛΟΣ Μ'ὄ [Χ11]. ΤΕΙΧΟΝΑΧΤΛ ἐν τς ἀπ 1 ΟΕ σον! 452 

[,65 Τουθη5 οηΐ Γδροιι586 165 Οτθοϑ [56 ᾽λτι ΤΟΙ ραΓ᾿ πὰ ΘΔ ΠΡ, ΟΥΓΑΡΘ 

οοηάατημέ μὰν 168 αἴδθαχ, οἱ 115 8 ἀρργόϊεῃξ ἃ ἔγαποι!ν δἰιχ- ΠηδΠγ65 
Ις [οβϑϑέ (1-59). Πιϑροβιτοη5. ΘοΟηβ6} 1665 μὰν Ροϊγάδπιαβ (60-107). 

Ἐπηΐγοργῖθα αἀ᾿ Αϑἰὰβ οοπίτα ἰὰ ρογίθ ἦπὰ οδπὴρ : 1] δϑὶ γεροιϑϑό ρὰγ 

165 Γ᾿ ρῖ1Π68 Ροϊγροῖὸς εἰ Πμέοπτές (108-194). ῬοΙν ἀΔμπλ85 5᾽ εἴγανε 

αἴ πηαανα]8 Ῥγόβαρο τηὰ]8 Ἡδοΐοῦ ρεγϑιϑῖθ ἃ ῬΟυιβ868ῦ δῃ ἅγαηῖ 

(195-250). [.6ε5 ἄγθοβ, εἴ βυυΐοιιϊ 165 ἄδιχ Α]αχ, ἀέξεπάεηϊ ἄνεὸ 

ΔοΠαγηθιηθηΐ 16 γτεπιρατὶ (2951 - 289). ϑατρόάοῃ εἰ ΟἸδποιιβ ἀγγινθηῖ 
ἃ 1ὰ τότε ἀε5 Τγοῖθηβ ; Μέποϑιπέες βουζίθηὶ ἰθασ οἤος ἀνθὸ ᾿᾽ αἰ άθ ἀὰ 

δταιπα Α]αχ εἴ ἀς Τεαςεν (290-377). Αργὲβ ἀπὸ Ἰαἴϊ ἱπαέοϊδθ, ϑ88γ- 

Ρέάοῃ εθἴ νδϊπάθδιγ, οἵ ἔαιτ Ἰυγὲομα ἃ 1ὰ πηι γα}}} 6 (378-399), 1,65 

ΤΠ νοἰθπθ ποῦ Ρὰ οεροπάδηϊ ρμέπέϊγεγ [τ|8αυι Διχ ΠΑΥΓΘΒ; ΠΊ8]15 

Ἠδοῖοσ επίοποθ ἰὰ ρογῖθ, οἱ ἰε8 Ττονθπβ8 86. ργέοϊριτθηϊ ἀδηβ 16 

ΟΔ 10 ἦες ατϑο8 (400-Ά1]). ; 

ΕῚΝ ὉΠ ΤᾺ ΤΑΒΙΙ θῈ5 ΜΑΤΙΝΒΕΒ Ὁ ΡΒΈΜΙΕΒ ὙΟΙΌΜΕς 

Ῥαν 15... ταὶ ΤΠ ΟΡ Ἰπηουο σόπόνα!ο ὁ (}ν, Ταμαιρο, το ἀ6 ΕἸσανα5, 9, 
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